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Forord
Formålet med denne udgivelse er at inspirere til løbende udvikling af den didaktik, der bedrives på
professionsuddannelserne - gennem cases og konkrete eksempler, set i ramme af teori og forskning
om professionsdidaktik. Vi, redaktørerne, har i mange år undervist i henholdsvis pædagogisk pro-
fessionsuddannelse og sundhedsuddannelse, og har desuden samarbejdet i forskning og udvikling,
og undervist/faciliteret i undervisningsudvikling. Vi oplever et stort behov blandt kollegerne for
at diskutere professionsdidaktik, både med reference til forskning og teori, og for at inspirere
hinanden gennem erfaringsudveksling. Det gælder indenfor de enkelte professionsuddannelser, men
også på tværs af uddannelsesfagligheder. Udviklingspotentiale gennem tværgående komparativ
professionsforskning fremhæves endvidere internationalt (se fx Heggen og Terum, 2017).

Materialet er bygget op i tre dele. Indledningsvist en række afsnit, med teoretiske perspektiver,
der refererer til det særlige, at der uddannes til en specifik profession. Professionsuddannelser er
en heterogen størrelse, nogle har haft en lang tradition og teoretisk fundering, fx sygeplejerske
- og læreruddannelser, mens andre er relativt nye uddannelser, med en anden historik fx som
mesterlæreruddannelse. Men fælles er et spændfelt mellem den teori, der ligger til grund for
professionsvirke, og de handlinger, der definerer professionen. Relationerne mellem teori og praksis,
og uddannelse og profession, er noget af det, der er mest diskuteret og teoretiseret, når det gælder
uddannelse til en profession. I arbejdet med materialet har vi udviklet og anvendt forskellige
modeller til at illustrere ‘teori-praksis relationerne´ (vi vender tilbage til flertalsformen!). Modeller
kan være med til at reducere kompleksitet, men har også altid begrænsninger. I den her kontekst
skal man i højere grad tænke om de anvendte modeller som en slags ”tænketeknologier” (Lund,
Hansen & Madsen, 2016), end som noget færdigt absolut. Modellerne har været under udvikling
undervejs i processen, bl.a. gennem interview med de kolleger, der står bag de cases, der beskrives i
anden del af materialet. I anden del præsenteres 6 cases, med erfaringer fra kolleger fra pædagogisk-
socialfaglige, sundhedsfaglige og erhvervsfaglige uddannelser, der på forskellige måder har arbejdet
på at nytænke teori-praksis relationerne. Disse cases er valgt og beskrevet med målet om at inspirere
undervisere i professionsuddannelsen også på tværs af uddannelser. Bogens tredje del præsenterer en
tværgående analyse, og til slut indgår forslag og spørgsmål til debatter blandt kolleger, der bedriver
professionsuddannelse. Her indgår også lidt flere overvejelser om anvendelse af modellerne mm.
som tænketeknologi i undervisningsudvikling og professionsfaglige diskussioner.

Professionsuddannelse er her defineret som uddannelser, der med udgangspunkt i uddannelsesbe-
kendtgørelse har som mål at uddanne studerende til en konkret profession, fx professionsbachel-
oruddannelser og universitetsuddannelser som medicin og jura. Cases i antologien vil være fra
uddannelser på professionshøjskolerne, men i definition vil ”professionsdidaktik” i bogen også kunne
handle om uddannelse til en profession på universiteter. Der er en del professionsforskning som
beskæftiger sig med begrebet profession historisk, fx med typologisering af professioner. Dette er
ikke ærindet her og forskellige definitioner af professioner berøres ikke yderligere.



Del 1: Professionsdidaktisk teori og
forskning
Introduktion om professionsdidaktik

Med reference til den gældende bekendtgørelse er professionsbacheloruddannelser selvstændigt
afrundede forløb, der omfatter både teori og praktik. Der angives desuden, at praktikken i samspil
med uddannelsens teoretiske dele skal styrke den studerendes læring (Undervisningsministeriet,
2008). Dette må forudsætte, at uddannelserne tilrettelægges i en professionsdidaktisk ramme.
Professionsdidaktik er et bredt begreb, hvor et centralt fokus er, hvordan de studerende udvikler
deres professionelle identitet og tilegner sig viden, færdigheder og kompetence i relation til specifikt
indhold og kontekst og i samspil med andre, herunder underviserne på uddannelserne (se fx de
didaktiske trekanter nedenfor i figur 5).

Beedholm og Greve (2010) fremhæver, at professionsdidaktik er et relativt ungt begreb, der rummer
arbejdet med didaktisk reflekteret udvikling og forbedring af elementer i professionsbachelor-
uddannelserne. Der findes en del nyere norske udgivelser baseret på forskning i professionsdidaktik
(fx Mausethagen & Smeby 2017; Molander & Terum 2013). Her fremhæves bl.a., at kvalificering til
professionelt arbejde sker på forskellige læringsarenaer, og at samspil mellem specialiseret kundskab,
praktiske færdigheder, værdier og holdninger er en vigtig forudsætning for, at professionsudøvere
forberedes til at udøve skøn på kvalificeret og hensigtsmæssig måde (Mausethagen & Smeby
2017:12). Der har også tidligere været enkelte danske udgivelser, hvor det gennem analyse af
forskellige professionsuddannelsers praksis er forsøgt at identificere kernen i professionsdidaktik
(fx Landbo, Hedegaard, Nielsen, & Nielsen 2010). Her beskrives professionsdidaktik som en ”opera-
tionalisering af samspillet mellem teori og praksis”, og det fremhæves, at teori-praksis-forholdet ikke
nødvendigvis er et modsætningsforhold, men i stedet beskriver, at der er forskellige vidensformer
og læringsrum i spil i uddannelsen (Landbo et al. 2010).

At analysere og diskutere professionsdidaktiske muligheder og udfordringer, som er ærindet med
dette materiale, må altså handle om at se på læringspotentialer, der er tilknyttet forskellige
vidensformer, udviklet i forskellige læringsrum og arenaer, og med en tilstræbt sammenknytning
mellem professionspraksis og uddannelsens praksis. Inden vi fortsætter med disse diskussioner, vil
vi først kort redegøre for det metodiske arbejde med udvikling af materialet.

Metode anvendt i arbejdet med materialet

Teksten i denne første del refererer til professionsdidaktisk teori og forskning bredt set. Vi arbejder
i skrivende stund begge i program for Professionsdidaktik i VIAs videncenter Profession og Uddan-
nelse med professionsdidaktisk forskning og udvikling (FoU). De forskellige modeller vi henviser til
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er som udgangspunkt udviklet på tværs af projekter i dette program, og med startsted i både egen
og andres forskning. Udviklingen af modeller er sket i en iterativ proces inspireret af designbaseret
forskning, hvor modellerne er teoretisk informeret i en proces med design, analyse og re-design,
senest i forbindelse med de interview vi har gennemført i arbejdet med de 6 cases. Vi anvender
modeller, fordi de kan være med til at kompleksitetsreducere, og fremhæve nogle pointer, men vores
tilgang til at arbejde med professionsdidaktiske modeller er, at det er en fortløbende proces, at blive
præcis på disse pointer, og finde en form, der kan mediere meningsfulde diskussioner. Så, det der
præsenteres i materialet skal ses som den seneste version af forskellige professionsdidaktiske tænke-
teknologier (Lund et al. 2016). I flere tilfælde fremhæver vi gennem materialet, hvordan den enkelte
model kan repræsenteres på lidt forskellig vis.

I bogens anden del præsenteres en række cases, som er udvalgt med kriterier om, 1) at repræsentere
bredde inden for feltet at uddanne til en profession, og 2) at det bygger på afprøvede forløb,
hvor kolleger fra pædagogisk-socialfaglige, sundhedsfaglige og erhvervsfaglige uddannelser har
arbejdet på at nytænke samspil mellem teori og praksis, forskellige læringsarenaer mm. Desuden
har det været et kriterie, at det, 3) er forløb, der skønnes at kunne inspirere undervisere på tværs
af professionsuddannelser. I én af iterationerne i forbindelse med udvikling af materialet har vi
interviewet kolleger, der står bag de seks cases. De seks semistrukturerede interview, med brug
af en overordnet interviewguide og med begge redaktører som interviewere, blev gennemført juni
2017. De forskellige modeller blev anvendt som medierende refleksions-grundlag i disse interviews.
Konkret foregik det ved, at kollegerne i første del af interviewet beskrev den konkrete uddannelse og
deres erfaringer fra de pågældende forløb, hvorefter vi så i den anden del af interviewet præsenterede
modellerne, som forskellige måder at beskrive teori-praksis relationerne, og med det åbne spørgsmål
om, hvordan og hvorvidt modellen så gav mening i forhold til den konkrete case.

De forskellige cases er efterfølgende beskrevet og diskuteret hver for sig i samarbejde mellem én af
os og den kollega, der har undervist i de pågældende forløb. De kan læses som selvstændige bidrag,
hvor nogle af de samme begreber og modeller bruges i analyse og diskussion, men sammen med
referencer fra den unikke case.

I bogens tredje og sidste del præsenteres en tværgående og komparativ/kontrasterende analyse
(Eisenhardt 1995), hvor ligheder og forskelle fremhæves på tværs af cases til yderligere informering
både af og med modeller og professionsdidaktisk teori.

Professionsdidaktisk teori, forskning og modeller

Relationerne mellem henholdsvis teori og praksis og profession og uddannelse er, som det fremgår
af introduktionen, diskuteret flittigt og på forskellig vis. Vi starter med disse relationer, som tråd til
diskussion af teori og praksis som videns- og kundskabsformer, den forskningsinformerede baggrund
for fx at tale om ‘tredje læringsrum´, og pointen med, at det de studerende lærer under uddannelsen
skal målrettes, at de fremadrettet kan bestride en bestemt profession.
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Teori-praksis relationerne

Indenfor professionsdidaktikken er relationerne mellem 1) teori og praksis, 2) undervisning på
campus og praktiksted, og 3) uddannelse og profession gennem tiden blevet meget diskuteret og
teoretiseret både i forskningen og blandt undervisere. Disse relationer er helt centrale, når det
gælder det særlige i at uddanne til en profession (Mausethagen & Smeby, 2017), de kan antages
at optage undervisere på professionsuddannelserne, og de kan være et område, som understøtter, at
nye initiativer sættes i gang på de forskellige uddannelser. Indledningsvis er det en pointe, at skelne
mellem (mindst) tre typer af relationer, der imidlertid erfaringsmæssigt ofte mixes sammen, når der
tales om teori-praksis forholdet. 1.Det første forhold mellem teori og praksis må betegnes som et
grundlæggende epistemologisk perspektiv på forskellige vidensformer, der i princippet kan komme
til stede på alle uddannelsens arenaer, både på campus og på praktiksteder. 2.Det andet forhold
handler om forbindelse mellem uddannelsens forskellige arenaer, nogle gange også betegnet som
forholdet mellem teori og praktik. Det er dog en misvisende forenkling at sige, at campusarenaen
ikke rummer praksis og at professionsarenaen ikke rummer teori. Der er i princippet praksis og teori
på begge arenaer. Her handler forholdet således ikke om vidensformer som sådan, men om noget
arenaforbindende - kontekstuelt, strukturelt og indholdsmæssigt. 3.En tredje teori-praksis relation
handler i højere grad om et longitudinelt kvalificeringsperspektiv (Hatlevik & Havnes 2017), altså
om det faktum, at studerende i en professionsbacheloruddannelse forventes at uddannes til at kunne
bestride en eksisterende profession. Udfordringer i relation til, hvordan og hvorvidt uddannelsen
formår at forberede til professionen og facilitere overgangen fra studerende til professionsudøver
diskuteres derfor ofte (fx Frederiksen 2011). Men det longitudinale kvalificeringsperspektiv kan også
anlægges i overvejelser om, hvordan professionens perspektiver kommer til stede i undervisningen
på campus, og hvorvidt aktører fra uddannelse og profession arbejder sammen.

Vi vil komme tilbage til alle disse teori-praksis relationer, men først det første forhold, der handler
om forskellige vidensformer.

Forskellige videns- og kundskabsformer i relation til
professionsuddannelse

Der anvendes en række forskellige betegnelser til at beskrive de forskellige vidensformer, som de
aktualiseres i uddannelse til en profession. I kvalifikationsrammen for videregående uddannelser
refereres til hhv. viden, færdigheder og kompetencer (Uddannelses og Forskningsministeriet 2008).
I kontekst af professionsbacheloruddannelser vil det sige, at studerende ikke blot skal tilegne
sig teoretisk viden, men også arbejde med at opøve de mere handlingsorienterede færdigheder
og kompetencer. Videngrundlaget for de forskellige professionsbacheloruddannelser er teoretisk
formulerbart, omend det er et vilkår, at det er en heterogen vidensbase (Molander & Terum,
2013). Men den implicitte i mange tilfælde tavse viden fra praksisfeltet og professionsudøvelsen
må også ses som en central del af vidensgrundlaget (Andersen 2011). Dette resulterer i flg.
Hedegaard og Krogh-Jespersen (2011) i en konfliktfyldt kompleksitet, som oftest skal rummes af de
studerende, fordi uddannelsesinstitutionen overvejende har fokus på det teoretisk-diskursive, mens



Del 1: Professionsdidaktisk teori og forskning 5

der i praksis er fokus påmålrettet handling i professionens kontekst (ibid.). Andersen (2011) beskriver
yderligere, hvorledes det implicitte og ikke-altid-formulerbare element af en professionsuddannelse
bliver synligt for den studerende, når (tavs) praksisviden ikke altid passer til de teorier, der er
grundlæggende for uddannelsen. Hun problematiserer, hvorledes målstyrede læreprocesser ikke
nødvendigvis kan rumme den implicitte viden, som professionsudøveren bærermed sig i form af tavs
viden. Fredriksen (2011) diskuterer ligeledes den ‘teori’ de studerende møder under uddannelserne,
bl.a. med pointen om, at den måde studerende møder teori på kan være kompliceret af deres
forskellige forståelser af teoriens formål. Teori kan forklare praksis, teori kan beskrive praksis og sidst
kan teori være en del af praksis. Hun understreger, at en uddannelse må og bør eksplicitere, hvilken
rolle teori har, og med hvilket formål teori skal gøres bevidst for den enkelte studerende. Lund
et al. (2016) tager særligt fat i forskellige videnstyper i diskussion af implementering af nye tiltag
i professionens praksis, men den anvendte skelnen er også relevant i diskussion af uddannelse, og
anvendes fx i case fra læreruddannelsen i del 2. De skelner mellem tre forskellige videnstyper: lokal -,
global -, og grundfaglig viden. Lokal viden er baseret på erfaring i en konkret kontekst, fx på en lokal
skole, modsat global evidens fx fra uddannelsesforskning. Grundfaglig viden eksemplificeres med
reference til læreruddannelsen som didaktisk og pædagogisk viden. Lund et al. (2016) fremhæver,
at disse forskellige typer af viden har forskellige funktioner i forhold til lærerens praksis. Den
lokale evidens/erfaringsviden ligger helt tæt på den konkrete situation og informerer i den forstand
den lokale og konkrete handling. Modsat tilbyder den teoretisk-filosofisk funderede grundfaglighed
analytisk distance, guidning og kritik. Den globale evidens/forskningsbaserede evidens kan give
inspiration til professions praksis, men der fordres ved brug i forbindelse med uddannelse en
kontekstualisering, med henvisning til konkrete situationer.
Diskussion af vidensformer knyttes således ofte op til, hvordan professionsuddannelserne kan skabe
”meningsfulde sammenhænge” for de studerende (Mausethagen & Smeby 2017). Fx er konkrete
bud på hvorledes uddannelser kan fremme studerendes oplevelse af sammenhæng præsenteret i
projektet ”Brobygning mellem teori og praksis i professionsbachelor-uddannelserne (Haastrup et
al. 2013). Heri konkluderes, at etablering af et fælles sprog gennem kommunikation mellem en
uddannelses teoretiske undervisere og professionsundervisere kan fremme oplevelsen. Dette støttes
af Andersen, som efterlyser et ”sprog om praksis” (Andersen 2011). Der kan således være flere
forskellige startsteder til at diskutere vidensformer, og hvordan man bedst kan overkomme den
kompleksitet og heterogenitet, der er et vilkår i feltet. Inden vi fortsætter med mere om brobygning
og forbindelser på tværs af arenaer vil vi runde en klassisk reference med begreber på forskellige
vidensformer.

Episteme, techne, phronesis og praxis

Aristoteles klassiske kundskabsformer kan være en uvant måde at tænke på for os moderne
mennesker, men har ikke desto mindre været en stor inspiration i nyere professionsdidaktisk
forskning både internationalt og i dansk kontekst (fx Kinsella & Pitman 2012; Knudsen 2012). Det
somAristoteles kalder phronesis, og ser som én af en række intellektuelle dyder, kan bedst oversættes
som en praktisk visdom, der inkluderer professionel dømmekraft og danner baggrund for at træffe
reflekterede og erfaringsbaserede valg. I denne definition kan man se hvorfor begrebet prhonesis
fortsat inspirerer nutidige professionsdidaktikere, ved at indfange noget af den kompleksitet, der
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ligger i professionsfaglig kompetence, og ikke mindst ved at insistere på det bagvedliggende
værdier. Som fremhævet af Mausethagen og Smeby (2017) bygger professionsfaglig kundskab på
forskellige fagfelter og discipliner, med formål knyttet til professionsudøvelsen og med værdier
som et væsentligt aspekt (ad Aristoteles dyder). Phronesis adskilles fra to andre intellektuelle
dyder episteme og techne. Kort beskrevet handler episteme om videnskabeligt baseret universel
kontekstuafhængig viden, mens techne er kontekstafhængig praksisviden/praktiske færdigheder.

Aristoteles opererer reelt med to slags Episteme, dels som en observerende kundskabsform, hvor
et fænomen studeres udefra og på afstand (Knudsen 2012: 57). Nutidigt kan dette fx handler om
empirisk forskning, der udefra studerer en given praksis. En anden form for Episteme er thêoria,
hvor en genstand studeres indefra. Disse to former for episteme afspejles indirekte, når man fx
henviser til både teori og forskning. Aristoteles kalder faktisk også thêoria for en praxis, da det
ideelt har form som en dialog mellem praktiske erfaringer og basale principper. Denne praxis1
handler om bevægelse fra erfaring til indsigt i grundbestanddele, kombinationsmuligheder og
sammenhænge, mens praxis2 modsat bevæger sig fra dyd til erfaring (Knudsen 2012: 58). Knudsen
(2012) fremhæver, hvordan phronesis og praxis2 beskriver en etisk stillingtagen til at vælge de
rette midler og ikke en decideret teoretisk indsigt, men for at bedrive phronesis må man besidde
thêoria. Han sammenligner Aristoteles dialektiske forståelse af teori-praksis relationen med en
række forskellige andre forståelser, som det kommer for vidt at udrede nærmere her.

Kinsella & Pitman (2012) samler bidrag fra en interdisciplinær gruppe af forskere fra uddannelse,
sundhed, filosofi og sociologi, med formålet at revitalisere de klassiske begreber som phronesis, bl.a.
i diskussion af den instrumentalistiske rationalitet, de mener har præget feltet i de seneste år. De
anvender således phronesis begrebet, til at diskutere kompleksiteten i nutidig professionsuddannelse,
og til at problematisere den accelererende top-down styring. Ligesom Mausethagen og Smeby
(2017) henviser de til, at nye styringsformer, standardisering og evidensbaserede procedurer kan
undergrave rummet for professionelt skøn og medføre deprofessionalisering. I den forskning, der
præsenteres i Kinsella og Pitman (2012) går det igen, at refleksion og dømmekraft ses som nøglen
til at professionelle praktikere kan udøve phronesis. Det påpeges, interessant nok, at refleksion ofte
stimuleres ved brud med det rutinemæssige! En tænkning vi bruger videre nedenfor, når vi taler om
grænsekrydsning. I antologien henvises også til praxis med x, dog kun én slags, nemlig det der kaldes
praxis2 i den grundigeAristoteles analyse i det danske projekt (Knudsen, 2012). Det fremhæves, at det
er gennem erfaring og reflekteret handling – praxis – at professionelle praktikere udvikler phronesis
(Kinsella & Pitman 2012: 147-161). Dette indebærer åbenhed over for erfaringer, parathed til at se
en situation fra flere synsvinkler og på nye måder. Uden at henvise direkte er man her tæt på det
antropologisk begreb professional vision, der fx har fundet anvendelse i professionsfaglig forskning,
hvor der ses på studerendes udbytte fra at analysere og diskutere video fra deres praktik (fx Nielsen,
2015). Det er endvidere interessant, at der ikke kun henvises til den individuelle phronesis, men også
til kollektiv phronesis i det professionelle fællesskab.

Teori og praksis som et kontinuum

Indarbejdes Aristoteles’ kundskabsformer i en professionsuddannelses-sammenhæng, må de re-
lateres til begreberne ”teori” og ”praksis”, som de er beskrevet i bekendtgørelser for forskellige
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professionsbacheloruddannelser [ref. retsinformation.dk]. For repræsentere kundskabsformerne i
en enkel model, hvori de kan rummes sideordnet, har vi først afbilledet teori og praksis som to
poler i professionsuddannelses indhold. Disse to italesættes ofte dikotomisk som modpoler, men
oversættes de til Aristoteles’ kundskabsformer, vil de optræde som sammenhængende og ligestillede,
som héxis (Holm 1993 i Knudsen 2012). Her dækker betegnelsen héxis over sammensætningen
af kundskabsformer, en helhed, som angiver det intenderende individs ageren både socialt og i
en kontekst. Denne ageren vil herved indeholde både teoretisk viden/episteme som grundlag for
handlingen og der vil være tilknyttet en færdighed, en techne, som den professionelle har tillært sig
for at kunne agere professionelt. Jo nærmere man kommer, at studerende agerer som en (ud-)dannet
professionel, opnås professionel kompetence, en mestring, som rummes i begrebet phronesis, hvor
man kan agere kontekstafhængigt og i en social relation evt. med et menneske, som professionen har
som genstandsfelt, fx en patient for sundhedsprofessionerne eller et barn for en lærer eller pædagog.

At kundskabsformer samles i denne helhed, kan illustreres med en pil, som strækker sig mellem teori
og praksis og rækker ud mod begge (figur 1).

Figur 1. Teori-praksis-kontinuum, som viser at indholdet i en professionsbacheloruddannelse strækker sig over et
kontinuum mellem teori og praksis

Indholdet i de forskellige studieaktiviteter, der tilrettelægges for studerende, vil kunne indplaceres på
dette kontinuum. Nogle vil sprede sig over kontinuummet og inddrage både teori og praksis, andre vil
være specifikke og vil kunne placeres med en hovedvægt på enten episteme, techne eller phronesis.
Modellen kan inddrages i diskussion af indholdselementer i professionsbacheloruddannelse. Herved
vil den skabe en ramme for at diskutere indholdselementernes ”raison d’être” i forhold til den
pågældende professions indhold og kundskabsbase.

Fra disse afsnit om forskellige videnformer fortsætter vi nu med diskussion af om og hvordan
praktisk visdom kan tænkes at udvikles gennem de tredje/hybride læringsrum, der kan opstå
ved grænsekrydsning mellem de forskellige læringsarenaer. Med reference tilbage til Kinsella og
Pitman (2012) kan man se dette som et brud med den rutinemæssige måde at forstå og anvende
læringsarenaerne.
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Forskellige læringsarenaer og det tredje læringsrum

Det er som nævnt et karakteristika ved professionsuddannelse, at den foregår på flere arenaer. I
figur 2 nedenfor henvises til både campus-arena og til professions-arena. Campus-arena havde vi
faktisk i en af iterationerne kaldt uddannelses-arena i modellen, men det er netop en pointe, at
uddannelsen foregår på begge arenaer, så det var én af de ting der blev rettet til efter interview
med kolleger fra de 6 cases. Uddannelsernes bevægelse mellem forskellige arenaer har ført til, at
det i professionsdidaktisk forskning ofte tematiseres, hvad der populært sagt læres bedst på de
forskellige arenaer. Overgangen mellem arenaer kan være udfordrende for de studerende, men
sådanne overgange repræsenterer samtidig vigtige læreprocesser (Mausethagen & Smeby 2017,
15). Overgange kan i princippet både handle om overgangen til professionel praksis, efter endt
uddannelse, og det der sker under uddannelsen, når de studerende fx er i praktik eller arbejder i
andre typer samarbejdsprojekter med professionel praksis. Det er særligt det sidste der har vores
interesse her. Vigtigheden af praktik i uddannelserne må ikke underkendes, men praktik er typisk
velbeskrevet og med specifikke kompetencemål. I arbejdet med modellen har vi også i høj grad haft
øje for de andre typer af mødesteder, der med reference tilbage til Kinsella og Pitman (2012) kan ses
som et brud med den rutinemæssige måde at forstå og anvende læringsarenaerne.

Det tredje læringsrum

Begrebet det tredje læringsrum er i de seneste års professionsdidaktiske forskning anvendt bredt
fx både inden for sundhedsfaglige og pædagogiske uddannelser. I sundhedsuddannelserne henvises
bl.a. til de konkrete fysiske rum, der anvendes til simulationstræning og færdighedstræning (Holen
& Lehn-Christiansen, 2017). Der refereres fx til disse professionslokaler i det brobygningsprojekt,
vi henviste til under vidensformer (Haastrup et al. 2013). Her understreges det, at uddannelsen
må integrere teori i praksis og praksis i teoretisk undervisning, fx gennem etablering af et ”tredje
læringsrum”, hvori teori og praksis mødes. Dette kunne for eksempel faciliteres i uddannelsernes
professionslokaler på campus eller gennem teoretisk refleksion og teoriundervisning i profes-
sionskonteksten, under praktikophold. Inden for læreruddannelsesforskning internationalt er tredje
læringsrum bl.a. teoretisk beskrevet af Ken Zeichner (2010), som nye, og mindre hierarkiske typer
af møder mellem skole og læreruddannelse, samt mellem praksisviden og akademisk viden. Der er
altså i højere grad tale om en slags mentale rum og processer - ikke som udgangspunkt konkrete
fysiske rum.

Vi refererer i modellen (figur 2) til begge dele og der vil også i cases i materialets del 2 komme
eksempler på både mentale processer og tredje-læringsrumsaktiviteter, og på særlige fysiske rum,
der repræsenterer en syntese af det typiske fra hhv. campus og professionsarena, ved at være
placeret på et af stederne, men være ”møbleret” med elementer, der er typiske for den anden. Så,
vi vender tilbage til de fysiske tredje læringsrum i diskussion af cases, men her vil det særligt være
læreruddannelsesforskningen, der anvendes til at spore baggrunden for - og diskutere begrebet tredje
læringsrum.
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Figur 2. Det tredje læringsrum i mødet mellem uddannelsens campus-arena og professions-arena.

Tredje læringsrum som del af læreruddannelse er diskuteret i dansk kontekst (Nielsen & Hedegaard
2016), bl.a. med reference til Zeichner (2010). Tredje læringsrum i Zeichner’s forståelse handler
ikke om design af bestemte aktiviteter, men om nogle mere eller mindre autonome processer
med aktørernes konstruktion af mening gennem hybride diskurser. Nielsen og Hedegaard (2016)
præciserer med reference til data fra et projekt med tæt samarbejde mellem læreruddannelse
og et antal partnerskabsskoler (”professional development schools”), tredje læringsrum som både
aktiviteter og processer i mødet mellem lærerstuderende, lærere og læreruddannere.

Zeichner (2010) anvender særligt tredje læringsrum til at undersøge og diskutere, hvordan man
kan gentænke forbindelse mellem college- og praktikdelen af uddannelsen. Han henviser til et
længe anerkendt gab mellem den praktiske og teoretiske del af uddannelsen. Selv om der altid har
været opgaver, som de lærerstuderende har skullet bære frem og tilbage mellem praktikperiode og
college, har det båret præg af at være to adskilte verdener. Med dette afsæt analyserer han nogle
amerikanske udviklingsprojekter med tredje læringsrum. Han understreger, at tredje læringsrum
fordrer en mere lige og dialektisk opfattelse af praksisviden og akademisk viden, og af aktørernes
rolle i partnerskabet. Dette kan indebære en ny rolle som læreruddanner (”a hybrid teacher
educator position”: Zeichner 2010:94) som én, der aktivt undersøger praksis sammen med lærere
og lærerstuderende og vel at mærke også selv er i en lærende proces. Så, i Zeichners forståelse vil
et simulationslaboratorium på en sundhedsuddannelse ikke kunne kaldes et tredje læringsrum bare
fordi man fysisk mikser inventaret fra læringsarenaerne, det handler også om en tilgang til og en
forståelse af, hvordan man agerer som samarbejdende aktører på tværs af arenaerne.
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Grænsekrydsning og samarbejde om problemløsning

Man kan spore brugen af begreberne tredje og/eller hybride læringsrum i læreruddannelsesforskning
tilbage til andre typer forskning, fx antropologi og kulturstudier. Begreberne er her bl.a. anvendt
til at diskutere, hvordan man opnår forståelse på tværs af kulturelle grænser, for eksempel med
reference til amerikanske minoritetskulturer. Denne forskning satte fokus på, hvordan kulturel
grænsekrydsning kunne skabe ny mening og synergi i forhold til de enkelte kulturers forståelser
(Bhabha 1994; Wood & Gunckel 2014). Kulturforståelse indgår stadig som reference i noget af
litteraturen om tredje læringsrum, men i den her sammenhæng er det mere interessant, at grænse-
krydsningsmetaforen senere også er blevet anvendt til at diskutere professionsuddannelse (Tsui &
Law 2007). Studerendes arbejde med de ikke altid veldefinerede problemstillinger fra professionel
praksis kan ses som en grænsekrydsning mellem arenaerne (figur 2). Tsui og Law (2007) refererer
til, et mulighedsrum for kooperativ vidensgenerering netop ved grænsekrydsning mellem forskellige
arenaer og ”community boundaries”. Det vil være en professionel læringsproces for både studerende
og professionelle praktikere at arbejde med de sjældent veldefinerede ”ægte” problemstillinger fra
professionel praksis, men det er med reference til Tsui og Law (2007) ikke uden udfordringer. Der er
typisk indbyggede modsætninger og logikker i sådanne grænsezoner.

I dansk professionsdidaktisk FoU er grænsekrydsningsmetaforen og modellen i figur 2 bl.a. anvendt
i et tværprofessionelt projekt med lærer -, pædagog- og socialrådgiveruddannelse (Nielsen, Nielsen,
Hedegaard, Sørensen & Weissschädel 2017; Nielsen, Nielsen & Weissschädel, 2018). Projektet
har fulgt en række forsøg med samskabelse/social innovation, hvor professionelle praktikere og
studerende arbejder i en slags aktionslæring, oftest med undervisere fra professionsuddannelse som
facilitator, og hvor de studerende anvender ”data” fra disse projekter i deres bachelorprojekter. En
af de seks cases i del 2 handler om et sådant projekt fra socialrådgiveruddannelsen.

Tredje læringsrums-aktiviteter

Begrebet tredje læringsrum er også brugt på lidt forskellige måder i uddannelsesforskningen, fx til
at beskrive hvorvidt og hvordan elevers hverdagserfaringer bliver anerkendt i skolesystemet. I en
sådan kontekst handler det tredje rum i højere grad om bestemte aktiviteter, og hvordan elevernes
læring kan fremmes gennem mødet mellem hverdagsviden og skoleviden (Moje et al. 2004; Wallace
2004). Forskningen viser, at det er en udfordring at generere rum, hvor hverdags- og skolediskurser
gensidigt kan informere hinanden, og at udfordringen bl.a. handler om, hvad eleverne tror ”tæller
som viden”. Eleverne inddrager ikke hverdagsnarrativer i undervisningen spontant, men i aktiviteter,
hvor det er eksplicit og tydeligt at hverdagserfaringer anerkendes kan det være med til at skabe
entusiasme blandt eleverne (Moje et al. 2004). Parallelt til dette refererer Nielsen & Hedegaard (2016)
til lærerstuderende, der i projekter sammen med forsøgsskoler motiveres af, at opleve deres bidrag
og erfaringer værdsættes og får betydning. Ud fra dette diskuteres, hvordan tredje læringsrum i
læreruddannelsen udover at være mentale rum også kan handle om at uddannelsen stimulerer til
tredje læringsrumsaktiviteter.

Pointen om, hvad der opleves at tælle som viden diskuteres også i den internationale læreruddannel-
sesforskning (fx Kozleski 2011), hvor det fremhæves, at professionel viden genereres og konsolideres
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netop i processen med kollektivt at afprøve med hinanden, hvad klasserum, undervisning og læring
egentlig vil sige, altså i ramme af løbende innovation, eksperimenter og undersøgelse (Kozleski 2011,
256) (figur 2: meningsforhandling).

Så, overvejelser om tredje læringsrum er tæt knyttet til, hvordanman tænker om professionel læring.
Vi vil derfor ganske kort kondensere den grundlæggende tænkning om i dette materiale, hvor vi
refererer til en sociokulturel forståelse af læring som distribueret, medieret og situeret.

Den professionelle læreproces som social,
distribueret, medieret og situeret

Teorier fra Polanyi, Piaget, Dewey og Lave & Wenger kan syntetiseres i en beskrivelse af læring
som både en indre og en ydre proces, der i praksis er uadskillelige, men som kan beskrives hver for
sig (Stahl, 2006). Den enkelte studerendes erfaringer integreres i en indre personlig læreproces, men
dette sker tæt sammenvævet med en social og distribueret proces, hvor den studerende fx er i dialog
med medstuderende (figur 3). I Dewey ’s perspektiv er læring uløseligt forbundet med handling
og deltagelse og Lave og Wenger (2014) refererer til sociale praksisser. Situeret læring betragtes i
dette perspektiv som en læreproces, der finder sted ved deltagelse i foranderlige praksisfællesskaber
(Lave & Wenger, 2014) - læring er fordelt (distribueret) mellem deltagerne, og kan ikke isoleres til
den enkelte person.

Figur 3.En model der illustrerer læring som en både individuel og social proces (inspireret af Stahl, 2006)

Dette komplekse billede af læring som en både individuel og social proces udfordres i en vek-
seluddannelse, da den studerende agerer på (mindst) to forskellige læringsarenaer som beskrevet
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ovenfor. Den studerendes læring vil naturligvis være forskellig afhængigt af, om den sker i et
teorilokale eller i en professionel praksiskontekst. I sådanne diskussioner anvendes ofte begrebet
transfer (Aarkrog, 2010) til at beskrive hvorvidt - , i hvor høj grad -, og under hvilke betingelser den
studerendes læring kan overføres mellem de forskellige læringsarenaer. Transfer kan i flg. Wahlgren
og Aarkrog (2012) bl.a. fremmes gennem metarefleksion over sammenhængen mellem teori og
praksis, gennem at praksiskonteksten er kendt for den studerende, og ved at anvendelsessituationen
er socialt understøttet. Vi vender tilbage til transfer nedenfor, men først til en videreudvikling af
modellen i figur 3.

Sommerfugle-modellen

Med udgangspunkt en den beskrevne læringsforståelse, er der behov for en model for læring i
professionsuddannelse – på forskellige arenaer og i samspil med forskellige samarbejdspartnere
(figur 4).

Figur 4.Figur 4: Modifikation af Stahls model for læring. Her beskrives vingerne som to arenaer, hvori den studerende
agerer i praksisfællesskaber, både i arbejdet med teori og praksis.

I figur 4 vises den studerende som sommerfuglens midte, hvori de individuelle læreprocesser
foregår med en erkendelse af tavs forforståelse, som kan komme ind i et personligt fokus. I
dette fokus gøres forforståelse ikke-tavs - den kan ekspliciteres. Gennem udtalelse eller handling
ekspliciteres forståelsen og den afprøves og forhandles i et praksisfællesskab. Den nye kollaborativt
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fremstillede forståelse indarbejdes herefter i den enkelte studerendes indre gennem assimilation
og/eller akkommodation jf. Piaget (Beck, Kaspersen, & Paulsen, 2014).

Modellen viser, hvorledes den studerende skaber sammenhængmellem læring i to sociale kontekster
– i den teoretiske og i den professionelle kontekst. Herigennem udfordres og udvikles den studeren-
des identitet gennem først legitim perifer deltagelse og senere fuld deltagelse i et praksisfællesskab,
enten i uddannelsens undervisning eller i professionskonteksten. Dette vil ske i flere forskellige
scenarier og løbende gennem hele uddannelsen, men det bør ske målrettet mod at udvikle en
professionel identitet.

Professionsidentitet og professionel identitet

Baseret på Heggen (2013) kan professionel identitet defineres som den personlige identitetsdannelse
relateret til udøvelse af professionen, mens professionsidentitet i højere grad er en kollektiv identitet.
Som Heggen formulerer det, er identitetsperspektivet relevant for professionskvalificering i og
med, at det knytter tæt op til læringsperspektivet. At udvikle sin professionsfaglige praksis og sin
professionelle identitet kan ses som to gensidigt afhængige dele af den professionelles læringsproces
(Heggen 2013:322). Professionsidentitet beskrives som en kollektiv identitet, den etableres i den
proces, hvor den enkelte deltager i kollektivet oppebærer en professionel identitet (Heggen, 2013).
I en vekseluddannelse oplever studerende relationer i forskellige kontekster, fx både i teoretisk
undervisning og i professionskonteksten under praktikophold. Som Heggen beskriver det ved hjælp
af Tuomi-Gröhn, Engeström og Young, kan den studerende ved at fokusere på ”grænsekrydsene” og
de udfordringer og modsætninger, der bæres med fra en kontekst til en anden via disse grænsekryds,
stilladseres til at opbygge et dynamisk perspektiv på professionens kerne (Tuomi-Gröhn, Engeström,
& Young, 2003 i (Heggen, 2013)). Derved støttes den studerende i at udvikle en professionel identitet,
og i at kunne integrere egen personlige identitet i en professionel identitet.

Refleksion i læreprocessen

For at nærme sig denne professionelle identitet, beskriver Donald Schön i ”Uddannelse af den re-
flekterende praktiker” (2013) hvordan refleksion-i-handling er en del af den professionelle praktikers
kompetencer. En kompetence man opnår ved at reflektere på basis af teoretisk viden i specifikke
praksissituationer (Ibid.). Refleksionen får derved en central rolle i læreprocessen hos studerende
i en professionsuddannelse. Refleksion kategoriseres af forfatterne Wahlgren, Høyrup, Pedersen
og Rattleff i bogen ”Refleksion og læring” som at refleksion gør én klogere på hvad man skal
gøre, og kritisk refleksion beskrives som overvejelser over hvorfor man skal handle (REF ISBN:
87-593-2000-1). I tråd med dette beskriver Mezirow tre refleksionsniveauer: Indholdsrefleksionen,
procesrefleksionen og præmisrefleksionen (ibid.). Her er procesrefleksionen særligt interessant, idet
den rummer undersøgelse af de metoder, der er taget i anvendelse i en proces. Den følger altså op på
”Refleksion-i-handling” og bevidstgør de handlinger, der tidligere er foretaget. Præmisrefleksionen
refererer til endnu et højere refleksionsniveau, da den ovenpå procesrefleksionen også bevidstgør
den lærendes antagelser og resulterer i eventuelle justeringer af grundantagelser (ibid). Herved
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nærmer den lærende sig transformativ læring, hvori der sker en transformation, en omdannelse
hos den lærende (Illeriis i ”Transformativ læring og identitet”). Grundelementerne i en sådan
transformativ læring er i flg Illeriis:

• Individuel erfaring • Kritisk refleksion • Dialog • Helhedsorientrering • Kontekstopmærksomhed •
Autentiske relationer • Deltagercentreret undervisning

Et didaktisk greb, der skal til at for at skabe rum til ovenstående grundelementer i transformativ
læring, kan for eksempel være anvendelse af portfolio som et grundlæggende pædagogisk element i
den studerendes hverdag. Heri kan den studerende nedfælde egne erfaringer og tanker i relation til et
givent emne, læreprocessen i arbejdet med emnet og de præmisser, der omgiver læreprocessen. Ved
på denne måde at (kritisk) reflektere på de tre niveauer i Mezirows beskrivelse af refleksion, opnår
den studerende en solid basis og ramme for egen læreproces. Helhedsorienteringen og kontekstop-
mærksomhed er de elementer, der giver den studerende mulighed for at se sig selv i en spejling i en
medstuderende, en underviser eller en professionsudøver. Her ser den studerende sig selv i det større
billede læreprocessen og professionen er en del af i sin egenskab af professionsbacheloruddannelse.
Spejlingen vil ske som følge af en dialog og oftest i en autentisk relation med underviser eller
medstuderende. For eksempel vil en studieaktivitet med elementer fra kontekst og helhed, som den
studerende arbejder med og samtidigt reflekterer over processen i arbejdet, ligeledes kunne skabe
grundlag for en stærk læreproces og for at den studerende forstår sin plads i spændingsfeltet mellem
flere læringsarenaer, fx. uddannelsesinstitutions teorilokaler og professionens praksis.

Transfer mellem professionsuddannelse og profession

Transfer-begrebet anvendes som nævnt ofte til at beskrive om undervisning og læring fra en
kontekst, fx fra en professionsuddannelse, kan anvendes i en anden kontekst, fx professionens praksis
(Wahlgren, 2009; Wahlgren & Aarkrog, 2012). I det seneste år er transfer-begrebet imidlertid blevet
suppleret med begreber fra sociokulturel og pragmatisk teori, fx betydende overgange (Beach 1999;
Valero, Daugbjerg & Svejgaard 2014). Her fremhæves den sociale organisering af konstruktion af
viden og erfaringer ud fra et syn på læring som medieret, situeret og distribueret – et læringssyn
som også er fremhævet i herværende materiale.

Beach (1999) refererer i sin udvidede transferforståelse til consequential transitions og det er det
begreb, der er anvendt i forskellige nyere danske forsknings og udviklings sammenhænge - flere
steder oversat til betydende overgange (Nielsen & Hedegaard, 2016; Nielsen & Daugbjerg 2018;
Nielsen, Lund & Frederiksen, 2017; Valero et al 2014). Begrebet anvendes til at udvide billedet af,
at transfer handler om, at noget givent absolut overføres fra den ene kontekst til den anden. I stedet
tilstræbes det, at beskrive processer i sociokulturelle praksisser med fokus på relationer i viden,
færdigheder, kompetencer og professionel identitet, som anerkendes - af den enkelte og omgivelserne
- som værende vigtige og udviklende for begge praksisser. Forskellen på den klassiske en-vejs
transferforståelse, hvor noget bestemt flyttes, og en udvidet sociokulturel forståelse er illustreret
i de to figurer (figur 5).
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Figur 5a

Figur 5b. 5a viser en klassisk en-vejs forståelse af transfer, 5b viser en model, hvor transfer i sociokulturel forståelse
ses som betydende overgange

Modellen i figur 5 er tidligere anvendt i lidt forskellige layouts i Nielsen og Daugbjerg (2018) og
i Nielsen et al. (2017). I begge tilfælde anvendes modellen og begrebet betydende overgange til
at diskutere projekter med efteruddannelse for professionelle praktikere (lærere). Her fokuserer
vi i stedet på studerende i professionsuddannelse, men overvejelserne om professionel læring er
i princippet de samme. I den nederste del af figuren illustreres det med dobbeltpilen, at spørgsmålet
om, hvordan professionens praksis kan komme til stede i uddannelsespraksis populært sagt kan være
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et ligeså interessant spørgsmål i kvalificering af professionsuddannelse, som den typiske diskussion
af, hvorvidt og i hvor høj grad ”det lærte” i uddannelsen kan anvendes direkte i professionen. Vi
understreger med begreberne uddannelsespraksis og professionspraksis, at både det der sker under
uddannelsen og det der sker i professionen må anskues som sociokulturelle praksisser. Det der
arbejdes med i uddannelsespraksis, den didaktiske trekant til venstre, vil på forskellig vis kunne
give anledning til, at de kommende professionelle praktikere, i samarbejde med andre, konstruerer
mening/forståelse og handler i den diaktiske trekant til højre. Og omvendt kan erfaringer fra
professionel praksis være med til at mediere, den måde der arbejdes på i uddannelsen.

Modsat figur 2, hvor vi fremhæver uddannelsens forskellige arenaer - campus-arena og professions-
arena - handler betydende overgange ikke kun om de forskellige arenaer uddannelsen foregår på.
Modellen kan også bruges til at anskueliggøre et longitudinalt kvalificeringsperspektiv, hvor det
som nævnt er et iboende perspektiv, at professionsuddannelse er målrettet professionelt arbejde
i en specifik profession. Man kan lidt populariseret sige, at den nederste version af modellen
repræsenterer den mindste grad af kompleksitet, der nødvendigvis må med, hvis man overvejer
og diskuterer, hvordan en uddannelse kvalificerer til professionen. Den øverste illustration af en
klassisk en-vejs transferforståelse indfanger kun én af de flere typer af overgange, som iflg Beach
(1999) kan skabe betydning for den enkelte - her den studerende - og omgivelserne - her de sociale
samspil den studerende indgår i under uddannelsen og i professionel praksis.

Det skal retfærdigvis understreges, at den forskning, der fortsat anvender transfer-begrebet, be-
kræfter betydningen af det samarbejdende og situerende. Fx peger Wahlgren og Aarkrog (2013) på
fælles målsætning, mestringserfaringer og umiddelbar opfølgning og anvendelse som fremmende
for transfer. Det er imidlertid fortsat den envejs forståelse af transfer, der illustreres øverst i
figur 5, som implicit anvendes, fx når det fra policyniveau kritiseres, om uddannelserne formår
at forberede til professionelt virke. Policy-analyser fra sundhedsuddannelserne har anskueliggjort,
hvordan styrkelsen af sammenhæng mellem teori og praksis, forstået som øget forbindelse mellem
arenaerne, implicit i diverse analyser og dokumenter skrives frem som nøglen til at skabe bedre
sammenhæng mellem uddannelses- og arbejdsmarked, hvilket vil skabe sammenhæng i arbejdet
mellem professioner og sektorer og oveni købet sammenhæng i patientforløb (Holen & Lehn-
Christiansen, 2017:27).

Vi vil gerne pointere, at modellen nederst i figur 5 ikke må forstås normativt. Det ligger netop
ikke i modellen, at al indhold, der arbejdes med i en professionsuddannelse én-til-én skal være
noget der kan anvendes direkte i professionel praksis. Modellen er et opgør med en ofte alt for
instrumentel logik i den politiske diskussion af (manglende) transfer. Det er ikke nødvendigvis
sådan, at ”knastfri” sammenhænge, mellem alt det der foregår på uddannelsen og den professionelle
praksis man uddannes til, er hverken mulig eller ønskværdig. Hatlevik og Havnes (2017:193) bruger
begrebet meningsfulde sammenhænge og kobler det til frugtbare spændinger, for at understrege at
det fagligt heterogene er en præmis for professionsuddannelserne, og at der kan være kvalificerende
aspekter i at håndtere spændinger og modsigelser i en uddannelse rettet mod professionelt arbejde
i komplekse og konfliktfyldte situationer. Indholdet i det to didaktiske trekanter i figur 5 er netop
af grundlæggende forskellige karakter, og overvejelser om betydende overgange i et longitudinalt
kvalificeringsperspektiv må bl.a. handle om, at de studerende oplever indholdet i professionsuddan-
nelse som begribeligt, relevant og meningsfuldt for det de uddannes til. Det er ikke det samme
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som konkret færdighedsorienteret transfer. Men uddannelsen er forpligtiget på overvejelser om
meningsfulde sammenhænge, der kan understøtte de studerende i, at de kan mestre kravene i
professionel praksis, og som kan understøtte de studerendes professionelle dømmekraft (phronesis)
i relation til den didaktiske trekant til højre. Det vil man i princippet kunne gøre med indhold, der
er placeret forskellige steder på hexis-pilen i figur 1 (se mere om sammenhæng diskuteret i relation
til læreruddannelse i Lund & Nielsen, 2019).

Vi vil nu fortsætte med nogle konkrete cases, hvor kolleger fra forskellige professionsuddannelser
har afprøvet og udviklet på nogle uddannelseselementer. De 6 cases er samplet som eksempler på
nogle forløb, hvor teori-praksis relationerne har været i centrum for udvikling. Men, som det også vil
fremgå, skal de ikke ses som cases, som er eksemplariske for, alle de måder hvorpå man kan arbejdet
med indholdet i en professionsuddannelse.



Del 2: Seks cases
Case fra Læreruddannelsen: Lærerstuderendes
skærpede blik for elevernes kompetencer gennem
video-refleksion

Af Harald Brandt og Birgitte Lund Nielsen

Indledning og centrale pointer fra casen

I denne case diskuteres en videobaseret opgave som 2 årgangs lærerstuderende fra Fysik/Kemi
undervisningsfaget blev stillet i forbindelse med deres praktik. Opgaven var designet med målet
om at fastholde de studerendes refleksioner også i efterbehandlingen af praktik, og støtte dem
i, med brug af forskellige optikker, at få øje på situationer i deres egen praktik, som handlede
om elevernes kompetenceudvikling. Der var på elevniveau særligt fokus på de tre overordnede
naturfaglige kompetenceområder: Undersøgelse, Modellering, og Perspektivering. Baggrunden for
dette var bl.a. underviserens erfaringer fra tidligere forløb, hvor lærerstuderende fx kan tro, at de bare
ved at anvende modeller i undervisningen understøtter elevernes modelleringskompetence. Model-
leringskompetence handler fx også om, at eleverne selv producerer modeller, diskuterer karakteren
af en model og sammenligner modeller. I case-beskrivelsen fokuseres der på de lærerstuderendes
udvikling af professionelle kompetencer, men med denne indledning står det klart, at didaktik i
læreruddannelsen hele tiden må tænkes i to niveauer, da de lærerstuderende også uddannes til at
bedrive didaktik.

To ting blev særligt tydelige i de studerendes arbejde med denne professionsdidaktiske opgave,
hvor de fælles analyserede videoklip fra deres praktik. Dels at de studerende kom til at hjælpe
hinanden til at få øje på ting, som de ikke selv havde været opmærksom på i første omgang. Og
arbejdet med praktikopgaven skærpede generelt de studerende fokus på det kompetencebaserede på
elevniveau. Så efterbehandlingenmed videoerne sommedierende artefakter blev en afgørende faktor
for deres udvikling af den del af professionelle kompetencer, der med et begreb fra antropologien
kan kaldes professional vision (Goodwin, 1994). Endvidere var der tegn på, at den fagdidaktiske teori
de tidligere havde arbejdet med fik en ny og anden mening for de studerende, da begreberne blev re-
kontekstualiseret ved tilknytning til nogle konkrete delte ”billeder fra praksis”. Det skal understreges,
at underviserens stilladsering viste sig at være afgørende for disse læringsmuligheder.
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De lærerstuderendes arbejde med video/iris connect

Den konkrete opgave til de lærerstuderende var, som beskrevet i fakta-boksen, at de skulle vælge
nogle situationer ud fra deres praktik, hvor de dokumenterede, det der foregik i undervisningen
ved hjælp af videoudstyret ”Iris Connect” (https://www.irisconnect.com/uk/). Det var pointeret,
at de særligt skulle dele situationer, der handlede om de tre kompetenceområder: undersøgelses-
, modellerings- og perspektiveringskompetence. De studerende kunne enten 1) booke iris-connect
”kufferten” (reflection kitmed to ipads, stativermm), eller 2) optage videomed egen telefonmed brug
af iris-connect appen, eller 3) optage video på en anden måde og senere uploade dette på iris-connect
platformen. Der var på denne platform lavet en gruppe, hvor underviseren og alle studerende fra
holdet havde adgang. Her kunne de dele disse udvalgte videoklip. Underviseren lod altså i høj
grad valget af ‘tekniske værktøjer´ være op til de studerende. Forskning og udvikling med brug
af video med lærerstuderende har vist, at det som udgangspunkt ikke er her udfordringen er for
de unge mennesker. Det handler mere om behov for stilladsering af samarbejdsprocessen (en del af
arbejdet var organiseret i grupper), og af de lærerstuderendes brug af såkaldte ”symbolsk-analytiske
værktøjer”, fx fagdidaktiske teorier og modeller, i analyse og diskussion af deres videoklip (se fx
Nielsen, 2015). I efterbehandlingen af praktikken blev videoklippene på fysik/kemi holdet brugt til
at diskutere og anvende forskellig fagdidaktisk teori til at forstå elevernes kompetenceudvikling.

I case-beskrivelsen vil indgå nogle få citater fra de lærerstuderendes evaluering af forløbet (survey),
fx beskriver én af dem deres tiltag således:

”I forbindelse med min praktik på 2 årgang brugte jeg Iris connect i fysik/kemi undervisningen hvor
vi optog noget af elevernes arbejde med tre af de naturfaglige kompetencer. Det var vellykket fordi
man havde mulighed for at analysere sit arbejde/undervisning efterfølgende. Jeg brugte det også i
forbindelse med elev interview”.

En anden studerende skriver om udbyttet:

”Det mest udbytterige må unægteligt være den dokumentation man som studerende får adgang til.
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Det [..] giver mulighed for at se, og analysere, den samme situation igen og igen”.

Citaterne fra de lærerstuderende indgår for at give nuancer til erfaringerne fra forløbet, som det
er beskrevet af underviseren, men det skal understreges, at forløbet ikke er fulgt af systematisk
følgeforskning. De studerende, der har udfyldt evaluering kan være mere positive end dem der ikke
har, og de studerende nævner i øvrigt også udfordringer, som at ”nogle elever blev forstyrret af, at
der blev optaget video” og ”det kan være en tidskrævende proces”.

Det tredje læringsrum: Fællesgørelse og analyse

Ofte er det sådan i læreruddannelsen, at koblingen mellem campus-arena og professions-arena i
efterbehandling af de studerendes praktikperioder, foregår med de studerendes mundtlige og/eller
skriftlige beretninger som omdrejningspunkt. Så pilene frem og tilbage påmodellen i figur 2 vil oftest
handle om de studerendes fortolkning, dels af den didaktiske opgave og dels af, hvad der så skete
derude i praktikken. Sådanne fortolkninger vil være filtrerede gennem de studerendes nogle gange
tavse forståelser. Betydningen af grundlæggende overbevisninger (”beliefs”) for, hvordan man tolker
erfaringer i praksis er velbeskrevet i læreruddannelsesforskningen (se fx Ellebæk og Nielsen, 2016,
særligt relateret til naturfagslærere). Det som er blevet tydeligt i dette forløb er, at videoen kan støtte
både til en fællesgørelse på holdet og efterfølgende analyse af erfaringerne, som det også fremgår
af ovenstående citater. Video er metodisk naturligvis også et udvalgt blik og ikke ”virkeligheden”,
men som basis for fælles refleksion vil de studerendes videoklip alt andet lige være mere præcise
og “objektive” end deres hukommelse. Så videoklippene kan være med til at fastholde erfaringerne,
så de forskellige situationer efterfølgende kan bearbejdes på campus-arenaen og i princippet danne
afsæt for nye mål i næste praksisperiode. Så videoen bliver i denne case det medierende værktøj,
der er med til at skabe og udvide det tredje læringsrum.

Den fælles efterbehandling bliver afgørende for realiseringen af dette potentiale. En af de lærerstu-
derende siger om udbyttet:

”At se sig selv. Kunne lægge mærke til den analoge kommunikation. Kunne diskutere situationer
med de andre gruppemedlemmer” (studerende i evalueringen)

Den fælles analyse er ikke mindst vigtig fordi konkrete situationer i et klasserum, og de udfordringer
lærerstuderende støder på i interaktionen med eleverne, som udgangspunkt er præget af stor
kompleksitet. Graden af efterbehandling mens de studerende er ude på skolen vil typisk afhænge
af den specifikke praktiklærer og mentor fra skolen. Erfaringsmæssigt er der meget, der ikke bliver
italesat. Der ligger ofte en implicit tavs forståelse af, hvad god (naturfags)undervisning er hos den
erfarne lærer, men det er afgørende for novicens professionelle læring, at det tavse italesættes og
meningsforhandles. Så i denne case opstår det tredje læringsrum og grænsekrydsningen fordi de
studerende med videoen som medierende artefakt får brugt og udviklet deres professionsfaglige
sprog i en efterfølgende meningsforhandling. En af de lærerstuderende formulerer det således:

”Man skal se det selv, før man kan forstå det 100 %. Efter at jeg så min videoer, kunne jeg tydeligt
forstå, hvad min praktiklærer prøvede at forklare, at jeg skulle forbedre. Og igen. Man finder ud
af hvordan ens undervisning er, når man ikke længere kun er formidleren men også medhøreren”
(studerende i evalueringen)
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Ideelt ville praktiklærer, studerende og UC-undervisere kunne være i samme rum og bidrage til en
fælles refleksion. Men modsat nogle af de andre professionsuddannelser er der i læreruddannelsen
ikke så mange formelle rum, hvor alle parter mødes. Der er forskellige samarbejdsrum for holdets
praktikansvarlige og praktiklærerne på skolerne, men det vil fordre meget tid og logistik, hvis UC
-undervisere fra alle fagene skal ud på alle de forskellige praktikskoler. Selv om der ikke er tvivl
om, at det er meget givtigt, når det sker. Så, case-beskrivelsen er i høj grad baseret på det, der er
foregået på campus-arenaen og i det tredje læringsrum, som repræsenteret via videoklippene og i
arbejdet med disse i efterbehandlingen af praktik. Der kan i sagens natur godt have været nogle
vigtige diskussioner under praktikvejledning ude på skolerne, som ikke kommer med i beskrivelsen
her. Synsvinklen i case-beskrivelsen er altså set fra campus-arena, og herfra er den overordnede
oplevelse som UC-underviser i et af undervisningsfagene med brugen af video, at være kommet
meget mere på banen ift. at støtte de studerende i at analysere og forstå deres praktikoplevelser.

Der blev som nævnt i efterbehandlingen af de studerendes praktik anvendt fagdidaktisk teori til at
mediere de studerendes refleksion over egen og andres praksis. En central fagdidaktiske reference
er de forskellige naturfaglige kompetencer. Modelleringskompetence er nævnt i indledningen, og
der var tillige situationer i de studerendes videoklip, der gav rigtig god anledning til at diskutere,
hvad undersøgelseskompetence er, og hvordan eleverne understøttes i udvikling af denne. Der var
flere eksempler, hvor de lærerstuderende troede, at de havde arbejdet undersøgelsesbaseret, men
hvor videoen var med til at støtte diskussion af, at eleverne måske ikke havde arbejdet så åbent og
undersøgende som de studerende umiddelbart troede, men snarere med et såkaldt ”kogebogsforsøg”.

Værdien i arbejdet med videoen blev således meget tydelig i de studerendes fælles undersøgende
og refleksive dialoger, hvor de kunne vende flere gange tilbage til det samme videoklip. Her må
det understreges, at den kvalificerede professionelle refleksion mellem de studerende, blev styrket
af underviserens stilladsering og brugen af fagdidaktiske modeller som ”analysebriller”. Sagt med
andre ord, er de studerendes læringsfælleskab centralt i forhold til at udvide forståelsen af hvad
der skete i nogle konkrete situationer, med en kritiske professionel forholden sig til hinandens
fortolkninger, mens underviserens rolle bliver at sikre refleksionsdybde og teoretisk forankring.
Dette er også dokumenteret i tidligere forskning med fokus på lærerstuderendes kollaborative
videoanalyse (Nielsen, 2015).

Teori-praksis kontinuum

Hvis man skal placere forløbet et sted på kontinuum-pilen (figur 1) illustreres det bedst som et møde
på midten. Når de studerende lige kommer tilbage fra praktik er de typisk meget i handlingsmode -
til højre på pilen. De har været involveret i professionshandlinger, her undervisning i skolen, men
har i en del af tilfældene ikke reflekteret nærmere over egne handlinger og elevernes læring eller
manglende samme. Og evt. refleksion vil i hvert tilfælde sjældent være med inddragelse af den
fagdidaktiske teori, de har arbejdet med på campusarena. Det er en kendt faktor, at der kan være
en tendens til, at de studerende i forbindelse med praktikophold overvældes af almene fordringer
til læreren – fx relateret til klasseledelse. Derfor kan den fælles refleksion over praktik nogle gange
været præget af, at de studerende prøver at hjælpe hinanden til at kunne være i de påtrængende
udfordringer fx i forhold til inklusionsbørn i klassen, og at de derfor ikke når til mere fokuserede
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fælles faglige og fagdidaktiske refleksioner. En af de studerende berører dette i sine refleksioner over
udbyttet fra videoforløbet:

”Det mest udbytterige må unægteligt være den dokumentation man som studerende får adgang
til. Det kan godt hænde, at det at undervise tager så meget fokus, at man mister overblikket over
praktikopgaven, og derved ikke får indsamlet den empiri man ønsker - her kan video gøre det for
en, uden at man i situationen behøver at have meget fokus på det der skal observeres” (studerende i
evalueringen)

Den måde de studerende inden praktikken har mødt den fagdidaktiske teori ligger derimod til
venstre på kontinuumpilen. De har bl.a. arbejdet med fagdidaktisk teori, der diskuterer forskellige
naturfaglige kompetencer. Forløbet med brug af video i efterbehandlingen af praktikken er med
til at samle disse elementer på midten af pilen. Dette giver de studerende konkrete billeder
fra praksis til at forstå og hænge den fagdidaktiske teori op på. Det fælles refleksive arbejde
med situationerne fra praksis vil endvidere kunne give muligheder for at kvalificere professions-
handlingerne fremadrettet. Med reference til en sondring mellem lokal, global og grundfaglig viden
(Lund et al., 2016) kan man sige, at de studerende fik bragt den lokale viden i spil, på en kritisk
refleksiv måde, i mødet med den grundfaglige viden.

Fagdidaktik som phronesis versus episteme og techne

I forhold til arbejdet med fagdidaktik i læreruddannelsen kan erfaringerne være med til fastholde,
at formålet med at arbejde med fagdidaktik i læreruddannelsen helt grundlæggende må være at
forstå og perspektivere undervisningspraksis. Fagdidaktisk teori har lidt firkantet sagt ikke værdi
i sig selv for en kommende lærer. Ved de bevægelser frem og tilbage, som videoen har været med
til at mediere, kvalificeres den måde de studerende kan bruge teorien til at forstå egne og andres
professionshandlinger.

I forhold til professionel læring fremstår endvidere nogle vigtige nuancer i Aristoteles begreber
om episteme, techne og phronesis, som også er beskrevet i de teoretiske baggrundsafsnit, bl.a.
med reference til Kinsella og Pitman (2012). Kort beskrevet er episteme videnskabeligt baseret
kontekstuafhængig viden, techne praktiske færdigheder og phronesis praktisk visdom, der inkluderer
professionel dømmekraft og det at træffe refleksivt erfaringsbaserede valg. De lærerstuderende
handlinger i situationen i klasserummet kan være udtryk for et fagdidaktisk techne, mens tilgangen
til fagdidaktik inden praktik med præsentation af fagdidaktisk forskning repræsenterer det kontek-
stuafhængige episteme. Refleksivt arbejdet med egne og klassekammeraters erfaringer kan ideelt
set være med til at give ejerskab til episteme, baggrund for at forstå techne, og dermed understøtte
udvikling af professionel identitet og kompetence (phronesis). Vi skriver her ”ideelt set”, fordi der
jo også er udfordringer ved at bruge tid på en udvidet efterbehandling af praktik som i denne case.
Læreruddannelsen lider ligesommange andre uddannelser af stoftrængsel, og lærerstuderendes self-
efficacy som kommende underviser i fysik/kemi fordrer også god tid til at arbejde på flere forskellige
måder med det komplekse fag-faglige indholdsstof.
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Sommerfuglemodellen: Videoopgaven som et benspænd

Vi har flere gange fremhævet betydningen af, at underviseren stilladserer og hjælper de studerende
med at lave forbindelsen mellem de to vinger illustreret i figur 4. Set fra de studerendes synspunkt
kan det godt være, at noget af denne stilladsering i første omgang bliver oplevet som et benspænd.
De har meget at gøre med at planlægge den konkrete undervisning, og er under handletvang, når
de står derude i klassen. Og så kommer vi og siger, at de også skal huske at kikke efter kompetencer!
Mange studerende er glade og tilfredse, hvis de bare har fået en time til at hænge sammen. Så det
kan godt, når de er på vej ud i praktik, opleves som noget der kommer oveni, at de skal bruge tid
på at overveje, hvordan de skal få indsamlet video. Men da de kom tilbage fra praktik kom det for
langt de fleste til at give rigtig god mening, som det også er fremgået af citaterne her. De studerende
italesætter i evalueringen, at de fik øje på hvordan den fagdidaktiske teori kunne komme på spil og
at de oplever at det bliver funktionelt, at de får ”noget” at diskutere med, noget konkret at referere
til, som får en mere fælles karakter fordi videoen er delt. Så der er tegn på at denne type opgave er
med til at de lidt populært sagt oplever, at de har to vinger.

”Efterarbejdet med optagelsen var det med til at gøre os klare på, om den specifikke undervisnings-
gang havde den ønskede effekt” (studerende i evalueringen)

Situationen, hvor det bliver særligt meningsgivende, er når de ser på og analyserer videoen
sammen. Fagkulturer ude i skolen kan være fasttømrede og for faget fysik/kemi er der nogle meget
konsoliderede forståelser af, hvordan man underviser i faget, som kan være svære at udfordre.
Med reference til teori om implementeringsfaglighed (Lund et al. 2016) er der inden for fysik/kemi
faget en endog meget stærk lokal tradition/viden, som nogle gange farver de studerendes forståelse
af, hvordan faget kan/skal praktiseres i skolen langt mere end ny fagdidaktisk forskning (global
evidens). Det kan så betyde, at de studerende når de kommer ud i skolen under og efter uddannelsen
underviser i faget, som de selv er blevet undervist, og/eller som en givet lærer i skolen underviser nu,
selv om der baseret på fagdidaktisk forskning kunne være rigtig gode grunde til at gøre noget andet.
Videoen kan tillade at man på campusarena går tilbage til ”råmaterialet”, og knytter det fagdidaktiske
fagsprog, så den globale evidens og grundfagligheden så at sige kontekstualiseres, som anbefalet
af Lund et al. (2016). Hvorvidt det grundige refleksive arbejde i denne case er med til at styrke de
studerendes muligheder for at udfordre traditionen som kommende fysik/kemi lærere kan vi af gode
grunde ikke sige noget om endnu. Men alt andet lige er det kendt, at grundlæggende nogle gange
dybt funderede og tavse forståelser (”beliefs”) må frem i lyset og diskuteres, for at øge muligheden
for dette. Måske er små bespænd nødvendige for dette, ad teorierne om transformativ læring? Set
fra de studerendes synspunkt kan det godt være at noget af denne stilladsering – med brug af video
- i første omgang bliver oplevet som et benspænd. De har meget at gøre med at planlægge og er
under handletvang når de står derude i klassen og så kommer vi fra læreruddannelsen og siger, at
de også skal huske at kikke efter kompetencer! Mange studerende er meget tilfredse, hvis de bare har
fået en time til at hænge sammen. Så det kan godt når de er på vej ud i praktik opleves som noget
der kommer oveni, at de skal bruge tid på at overveje, hvordan de skal få indsamlet video. Men da
de studerende kom tilbage fra praktik kom det for langt de fleste til at give rigtig god mening. De
studerende italesætter i evaluering at de fik øje på, hvordan den fagdidaktiske teori kunne komme
på spil, og at de oplever at det bliver funktionelt, at de får ”noget” at diskutere med, noget konkret
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at referere til som får en mere fælles karakter fordi videoen er delt. Så der er tegn på at denne type
opgave er med til at de lidt populært sagt oplever, at de har to vinger.

Den udvidede transfermodel

Vi diskuterer ofte i læreruddannelsen, at den studerende bliver nødt til at ændre syn på elever og
praksis: der skal ske noget med den enkelte studerende undervejs i uddannelsen. Men transfer er
svær og casen illustrerer, hvor vigtigt det er at pilen i nederste del af figur 5, der viser de såkaldte
betydende overgange, går begge veje. De studerendes praksiserfaringer bør få betydning for den
fælles undervisning på campusarenaen og ikke blot for den enkelte studerende.

Fremadrettet vil det give rigtig god mening at kvalificere den måde videorefleksion er brugt på i
casen endnumere, fx ved at udvælge nogle videoklip, som i undervisningen bagefter praktikperioden
tages frem igen i diskussion af fagdidaktiske og faglige pointer. Så ville efterbehandlingen af
praktik ikke, som der implicit ligger i ordet, bliver en afgrænset periode, men de studerendes
videoklip ville i stedet kunne indgå løbende, og ”farve” undervisningen på en mere omfattende
måde. En sådan mere grundlæggende forandring af undervisningen på campusarenaen, med brug
af det de studerende bringer ind fra professionsarenaen, vil være det som Beach (1999) kalder en
omfattende og medierende betydende overgang (”transition”). En anden side af dette vil være, at de
studerendes refleksive arbejde også burde kunne få en mere omfattende betydning for forandringer
i professionsarenaen. Vi oplever faktisk nogle gange, at praktiklærere taler de om, at praktikanter
kan bidrage med nye måder at undervise på, men dette kunne nok synliggøres meget mere.

De tre begreber i figur 5 fra sociokulturel læringsteori, hvor (professionel) læring ses som medieret,
situeret og distribueret, bliver centrale i forståelsen af, det møde mellem de sociokulturelle praksisser
på hhv. campusarena og professionsarena, der sker, når de studerende arbejder med video fra
deres praktik. De studerende bliver sat tilbage i erfaringen, når de ser egen praksis på videoen
(situeret læring), videoen har en tydelig funktion som medierende praksisartefakt, og de studerende
samarbejder både med undervisere og holdkammerater (distribueret læring).

Det er aftalt, at de videoklip, der er delt og diskuteret ejes fælles af hele holdet. De studerende kan
fx låne hinandens klip og anvende dem til kompetencemålsprøven i faget. Og der er fremadrettet
gode muligheder for at anvende video både i denne kompetencemålsprøve og i praktikprøven.
Det er beskrevet, at de studerende skal inddrage forskellige artefakter og her er der stadig et stort
udviklingspotentiale til at bruge video til at kvalificere fx praktikprøverne. Praktikprøverne er et af
de elementer, der ligger i mødet mellem de stiplede cirkler (figur 5) Der sidder både praktiklærere,
som kender de studerendes praksis, da de har været til stede og som kan udfordre deres forståelse,
sammen med UC-undervisere, som fx som her har anvendt videoen i efterbehandlingen.

Fremadrettede tiltag

Det konkrete forløb i fysik/kemi har givet anledning til at der i 2018 på 2 årgang vil blive arbejdet med
denne type praktikopgave i både biologi, geografi og fysik/kemi. De tre nævnte kompetenceområder
er fælles for naturfagene i skolen. I alle fag vil de studerende skulle anvende iris connect. Opgaven
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til de studerende bliver belært af erfaringerne og efter diskussion med UC-kolleger re-designet, så
opgaven kommer til at består af flere trin. Først skal de studerende inden praktikken videofilme sig
selv (rollespil) og analysere på dette. Dette trin tilføjes i erkendelse af den krævende kontekst de
studerende står i ude i klasserummet, her vil der fjernes led af kompleksitet i deres praktikopgave
hvis de allerede kender mulighedernemed iris/video. Næste trin bliver så at de skal anvende udstyret
i praktik og udvikle analyse-modeller – det der i iris connect hedder ”forms” - til at analysere efter
udvikling af de pågældende naturfaglige kompetencer blandt eleverne.

Fremadrettet vil der overordnet set være gode muligheder i at tænke video ind i progression gennem
flere forløb. Som en af de lærerstuderende formulerer det:

”Det optimale vil være at bruge to gange på det. Fordi først skal man lige prøve det og se sin egen
undervisning an. Dernæst kan man prøve igen senere, hvor man måske har lavet forbedringer og
har et mere specifikt fokus.” (studerende i evalueringen)

Dette aktualiseres også af fokus på det iterative i den internationale forskningslitteratur og læreres
professionelle læring. Tripp & Rich (2012) refererer fx i deres forskning i videoanalyse som del
af læreres kompetenceudvikling til de fire trin: 1) Erkendelse af behovet for at ændre noget i
undervisningen, 2) Efterfølgende diskussion/idegenerering med ”peers” om mulige tiltag, 3) Imple-
mentering af disse forandringer, og 4) evaluering af de implementerede forandringer. De fremhæver
erkendelsen af behovet for – og ønsket om at udviklet på sin egen undervisning som et afgørende
vendepunkt, der kan give lærere udbytte af at arbejde refleksivt med video fra undervisningen og
konkret føre til forandringer i undervisningen.

Generelt er arbejdet med iris connect i læreruddannelsen i skrivende stund blevet udvidet og
funderet. Der er sat flere udviklingsprojekter i gang, og der arbejdes fx nu i alle tre naturfag med
en lignende tilgang som den her beskrevne i forbindelse med video fra de studerende praktik og
genstandsfeltet elevernes udvikling af de naturfaglige kompetencer.

Case fra Designteknologuddannelsen: Studerende skal
lære faglig nysgerrighed igennem arbejdet i
laboratorierne på campus

Af Anders Klitgaard Mølbæk og Vibe Alopaeus Jelsbak

Indledning og centrale pointer fra casen

I denne case diskuteres et undervisningsforløb for 1. semesters studerende på designteknologuddan-
nelsen, som er tilrettelagt med aktiviteter i uddannelsesinstitutionens værksteder og laboratorier.
Forløbet er tilrettelagt, så de studerendes læringsaktiviteter flyttes fra teori-undervisningslokaler
til laboratoriefaciliteter med tilbud om praktisk vejledning. Undervisningsforløbet er udviklet, så
de studerende i 8 perioder på typisk 1-2 uger arbejder med beklædningsprodukter som fx jeans
og t-shirts. I laboratorier og værksteder undersøger de studerende forskellige problemstillinger, der
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knytter sig til de forskellige produkttyper, det handler typisk om forståelse for fremstillingsmetoder
og kvalitet. Problemstillingerne udformes og udforskes på basis af en indledende dialog med en
underviser. De studerende er organiseret i studie- projektgrupper, og hele forløbet starter med at
hver gruppe opretter en online webshop, som samtidig udgør en form for businesscase-grundlag for
hele forløbet. På denne netbaserede platform fører de også logbog over deres proces og læring. For
at kunne præsentere varerne i en webshop, kræves det, at de studerende undersøger de produkter
og materialer, de arbejder med, således at de kan præsentere deres produkter på et korrekt, tilpas
højt fagligt niveau.
Idéen med at udforme en webshop er støttet af uddannelsens aftagere, der gerne ser, at de studerende
oparbejder både teknisk kunnen i analysearbejdet af materialer, men også at de studerende kan
agere på en netbaseret platform og kan formidle deres viden netbaseret. Centrale elementer, som
kan uddrages fra denne case, er, at studerende med vejledning/coaching fra underviser trænes til at
tænke teori ind i et praktisk miljø, hvori de kan afprøve teori relateret til materialekendskab, men
også teori relateret til at formidle fund i den sammenhæng.
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Det tredje læringsrum

Figur 6. Beskrivelse af to uddannelsesarenaer i designteknologuddannelsen

Uddannelsen til designteknolog er tilknyttet en meget heterogen praksisarena, hvorfor det kan være
svært at integrere praksisdelen af figur 6 direkte i det fælles tredje læringsrum, hvor det er meningen,
at praksisdelen skal møde den teori, der relaterer til den. Praksisdelen kan være rettet mod design og
teknisk viden om tekstiler, men ogsåmod business ogmanagement i modebranchen. Undervisningen
er fælles for alle faglige retninger på 1. semester, efterfølgende skal de studerende vælge en linje, de
følger resten af deres uddannelse. Da linjevalget tilkendegives allerede ved optagelse på studiet, har
de studerende derfor ofte en forudindtaget position ift. hvilke fag de opfatter som værende vigtige
for deres speciale. De studerende, der primært har interesse for handel, kan have en tendens til at
vise meget lidt interesse for teknisk viden om tekstil og omvendt har de teknisk interesserede ofte
begrænset interesse i business-undervisningen i det første semester.

I det aktuelle undervisningsforløb på 1. semester er der lagt vægt på, at undervisningen i høj grad
placerer sig i midten af figuren, i det fælles tredje læringsrum. Den arena, hvori de studerende
oftest arbejder med teori, er i dette forløb blevet markant reduceret i forhold til tidligere didaktisk
design, hvor teorien præsenteredes i forelæsninger. Efter omlægningen er den del af undervisningen,
som er i den fysiske, teoretiske arena (teori-undervisningslokalet), blevet reduceret til, at studerende
mødes med vejleder og planlægger et af de otte del-aktivitetsforløb. Øvrig teoretisk undervisning
er overført til netbaserede e-læringsobjekter, som formidler det teoretisk faglige til studerende
ved hjælpe af videoinstruktion og præsentation af fagligt indhold. I tillæg til det netbaserede
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indhold, er der en enkelt central opslagsbog, som anvendes som supplerende læringsressource. Dette
efterlader størstedelen af undervisningen (som uddannelsesstrukturmæssigt er teoretiske ECTS) i
uddannelsesinstitutionens forsøgslaboratorier og til at de studerende formidler deres fund via den
webshop/blog de udvikler. Hensigten er, at undervisningsforløbet primært vil komme til at være i
det tredje læringsrum. Idet resultatet fra de studerendes tekniske undersøgelser af tekstiler bliver
præsenteret i en webshop/blog, hvor simulation af handel med design er det endelig mål. Således
kombineres både den tekstilfaglige og den business-faglige del af praksisfeltet. Denne kombination
er skabt mhp at studerende med forskellig speciale fokus gerne skal kunne se praksisrelevans
uafhængigt af valg af speciale.

Læring i det tredje læringsrum

Det læringssyn, undervisningen er tilrettelagt efter, rummer tre centrale begreber: tryghed, undren
og dialog. Tryghed hos de studerende understøtter, at de skal turde agere og tro på, at deres idéer
kan bruges. De studerende opfordres til at afprøve egne idéer og til at turde agere i laboratorierne.
Der er undervisere i laboratorierne, hvis vigtigste opgave netop er, at stimulere de studerendes lyst
til at agere. Undervisernes rolle i både møderne før, under og efter et af de 8 laboratorieforløb, er at
stimulere de studerendes undren og nysgerrighed. Hvis dette lykkedes, vil de studerende fastholdes
i det tredje læringsrum, hvori de kombinerer viden fra det teoretiske felt med de praktiske tests af
tekstiler i laboratorier.

Teori-praksis kontinuum

På det kontinuum, som pilen repræsenterer, placerer dette undervisningsforløb sig langt ovre mod
praksis, så længe der fokuseres på de læringsaktiviteter, der fylder mest i forløbet. Teori er dog stadig
en vigtig del af forløbet, men det kan være lidt mere skjult for den enkelte studerende og kan, hvis
situationen opstår, supplerende introduceres af den vejleder/coach, der er til stede i laboratoriet. Da
dette forløb er placeret på 1. semester, er et af målene for forløbet også, at studerende begynder
at tilegne sig et fagsprog. Fagsproget betragtes som en basisviden, som de studerende skal bygge
videre på senere i deres studie. Fagsproget vil derigennem kunne danne et vigtigt element i den
sammensmeltning af teori og praksis, som ønskes. I forløbet inkluderes teori om produktionsmetoder
foruden netbaseret teori om tekstiler og om branding, hvilket påvirker placeringen af forløbet på
kontinuum-pilen og breder det over mod teori på trods af den umiddelbare placering tæt på praksis,
se figur 7.
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Figur 7. Studieaktivitetens placering i et teori-praksis-kontinuum

I denne case er placering på pilens kontinuum altså både relevant ift. arbejdsformer og ift. det
indhold, der er valgt jævnfør undervisningsforløbets læringsmål, hvor arbejdsformerne er praktisk
tilrettelagt, men indholdet trækker placeringen mod venstre, da indholdet også rummer teori.
Teorien er dog ikke er noget de studerende primært møder som teoretisk undervisning med en
underviser, det er teori, der udspringer fra diskussioner i laboratorierne og fra de netbaserede e-
læringsaktiviteter.

Transfer og grænsekryds i laboratorier - Aristoteles’ phronesis
versus episteme og techne

Uddannelsens studerende arbejder med et praksisfelt, som alle i en eller anden grad kender fra egen
hverdag, alle bruger tøj. Tøjets rolle i dette undervisningsforløb får en medierende rolle, idet det
kan danne udgangspunkt for at den studerende kan reflektere over den teori, der ligger til grund for
forståelse af produktionen af tøjet. Med udgangspunkt i et stykke beklædning som eksempel, kan
studerende altså inddrage teori og anvende viden i forbindelse med teknisk afprøvning i værksteder
og laboratoriet. Når det sker, opstår dermulighed for grænsekryds, som ermedieret af beklædningen.
I undersøgelserne i værksteder og laboratoriet er det sansemæssige meget i fokus. Derfor bliver
aktiviteterne her medvirkende til at studerende sanser og udøver techne i Aristoteles’ forstand,
samtidigt med at de opbygger og anvender teoretisk viden, episteme. Idet underviserne agerer
som vejledere/coach, vil de kunne hjælpe studerende med at koble teoretisk viden, som tilpasses
den enkelte handling, hvorved de studerendes opbygning af kompetence (phronesis) understøttes.
I dialogen med vejleder/coach i laboratoriet opbygges desuden et fagsprog, som understøtter de
studerendes phronesis.

Sommerfuglemodellen

Hvis man betragter de studerendes aktiviteter i laboratoriet som praksis, så vil sommerfuglens to
vinger have forskellig størrelse; teori-vingen bliver markant mindre end praksis-vingen. Eftersom
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designteknolog-uddannelsens praksisfelt er så heterogent som det er, og undervisningsforløbet er
placeret tidligt på uddannelsen, er den praksis, der er repræsenteret i laboratorieaktiviteterne en
praksis, som er meget grundlæggende for den faglighed, alle studerende skal anvende i deres
fremtidige virke, uafhængig af valget af linje senere i uddannelsen. Dialogen/meningsforhandlingen
mellem studerende og vejleder understøtter den studerende i at samle teori og praksis i sommerfug-
lemodellen gennem refleksion over anvendt teori i praksis. Modellen anvendes i denne case både
som visualisering af, at der er to forskellige videnformer i spil i form af techne og episteme. Og
samtidigt anvendes den også som en model, der kan vise at de studerende er de centrale enheder i
læreprocessen i dette forløb når de efter at have udført tests i laboratoriet skal skrive et blogindlæg
i deres webshop om den teori, der er relevant ift. det, de har udført i laboratoriet. Når de studerende
skriver dette, fremviser de den phronesis, der ligger til grund for deres læreproces.

Den udvidede transfermodel

Den studerendes interaktion med professionel praksis og med medstuderende understøtter, at
undervisningsforløbets indhold også har en retning fra praksis og ind mod den teoretiske arena.
For at kunne diskutere dette, må man definere praksis for dette forløb. I andre uddannelser er
praktikforløbet der, hvor studerende møder praksis. Men to elementer støtter, at uddannelses-
institutionens værksteder og laboratorier i denne case er praksis. For det første er praksis så
heterogen i designteknologuddannelsen, at det vil være tæt på umuligt at relatere fælles teori til
konkret professionel praksis. For det andet er de undersøgelser, som udføres i fx. laboratorierne
identiske med dem, der udføres i en professionel praksis. Sidstnævnte begrundes i, at praksis
anvender samme udstyr til kvalitetstest af tekstiler, mange virksomheder har dog outsourcet disse
kvalitetstests til oversøiske testlaboratorier, men den grundlæggende forståelse for tekstilegenskaber
bliver synliggjort i selve udførelsen af en kvalitetstest. I modsætning til fx sygeplejerskeuddannelsens
”skills lab” hvor patienterne er udskiftet med figuranter eller dukker, er genstandsfeltet i designtek-
nologuddannelsens laboratorier tekstiler, præcis som i den professionelle praksis. Ved at anerkende
uddannelsesinstitutionens laboratorier som praksis, vil de studerende opleve en mediering af læring
i et spændingsfelt mellem teori og praksis, når de fotografere og videofilme de tests, der udføres og
inkludere disse videoer og testresultater i deres webshops/blogs præsentation af tekstilerne.

Fremadrettede tiltag

Designteknologuddannelsen er en ung uddannelse, der stadig arbejder med at definere en profes-
sionsidentitet. En uklar profession vil uundgåeligt påvirke inddragelse af praksis negativt i den
teoretiske undervisningsarena. Samtidigt gælder dog, at uddannelsesinstitutionen er placeret i de
lokaler, hvor der tidligere var brancheskole, hvilket umiddelbart giver en stærk tilknytning til
tekstilbranchen. Uddannelsen, som den er nu, er et led i en forandringsproces fra tekstilhåndværk
mod en akademisering af arbejdet med tekstil. Det er et mål, at studerende kan anvende det
nuværende 1.semesters undervisningsforløb til at indtænke praksis-relaterede elementer senere i
deres uddannelses projektforløb, for eksempel også i deres afsluttende professionsbachelorprojekt.
Sker dette, vil de studerende formodentlig i højere grad end hidtil koble teoretisk, akademisk
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tænkning med en praksisrelateret vinkel på de problemstillinger, der arbejdes med i de konkrete
aktivitetsforløb.

Case fra ergoterapeutuddannelsen:
Ergoterapeutstuderendes professionelle blik på
aktiviteter trænes i professionslokaler og med video

Af Jeanette Baagø og Vibe Alopaeus Jelsbak

Indledning og centrale pointer fra casen

I dette forløb beskrives og reflekteres der over et tema på Ergoterapeutuddannelsen, som trækker
tråde ind i stort set alle semestre på uddannelsen.

Ergoterapeuter har hverdagslivets aktiviteter som centrum i deres professionsudøvelse, og her er
aktivitetsanalyse en kernekomptence til at få indsigt i aktiviteters indhold, krav og betydning.

Undervisningen er tilrettelagt med mulighed for afprøvning af situationer og konkrete opgaver i
uddannelsens profesionslokaler, også kaldet lejligheden. Dermed stilladseres den teoretiske under-
visning af en umiddelbar mulighed for at afprøve teorien i en form for praksisarena.

Dele af den teoretiske undervisning er flyttet fra store hold til små hold á 15 studerende og erstattet
af en underviserproduceret video, som de studerende ser forud for den praktiske afprøvning på
små hold. Den studerende medbringer en selvproduceret video af en selvvalgt hverdagsaktivitet,
fx en videooptagelse, hvor en person fx støvsuger, vasker op, hænger tøj op el.lign. Herefter skal
den studernede i samarbejde med en medstuderende analysere aktivitetens indhold og krav og
muligheder for tilpasning.

Formålet med at bryde den teoretiske undervisning op og gøre denmere praktisk orienteret er at give
den studerende mulighed for at øve sig i en tryg praksisarena, hvor der er let adgang til vejledning.
Formålet har også været at styrke den studerendes aktive medvirken i valg af aktivitet som en
motivator til at dykke ned i et felt, som har et stort fokus på små detaljer. For at kunne arbejde
terapeutisk med hverdagslivets aktiviteter fordrer det et detaljeret kendskab til indhold i en aktivitet
og til de krav, som en aktivitet stiller til udøveren.
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Det tredje læringsrum

For ergoterapeutuddannelsen gælder det, at genstandsfeltet er hverdagslivets aktiviteter, og hvordan
det leves af mennesker i forskellige livssituationer. Praksis foregår derfor ofte i borgers hjem og
øvrige omgivelser, hvor hverdagslivet udleves, fx på plejecentre, skoler mvmen også på sygehuset og
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på forskellige kommunale centre. Derfor har uddannelsen (i Arhus) indrettet sine professionslokaler
som en lejlighed med køkken, stue, værelser og badeværelse. Fordi hverdagslivet aktiviteter er
professionens genstandsfelt, kan afprøvning af af praksis foregå næsten hvor som helst, både i
forskellige arenaer på Campus, fx kanten, men også i den studerendes øvrige hverdag. Den samme
heterogenicitet gælder for den del af genstandsfeltet, der omhandler aktivitetsanalyse, som er i
fokus i denne case. Som en følge af dette, giver det god mening at referere til modellen med de
forskellige læringsarenaer som refererende til både fysiske rum og til studerendes mentale rum.
De mentale læringsrum har automatisk meget praksis i sig, fordi de studerende altid er i en
hverdagspraksis Studerende møder i den teoretiske læringsarena forelæsninger og gruppearbejder i
teoriundervisning. De studerende har også mulighed for at møde en praksisarena på uddannelsens
campus, hvor de kan øve sig med hinanden, inden de agerer professionelle i en professionskontekst.
De får derfor en mulighed for at træde lidt ud af professionsarenaen og på samme tid være fysisk til
stede i en praksisarena. På campus har uddannelsen indrettet sine professionslokaler som en lejlighed
med køkken, stue, værelser og badeværelse. I lejligheden kommer de studerende ofte i mindre
grupperog øver sig i trygge rammer. Her har det ikke konsekvenser for en borger, når den studerende
afprøver forskellige løsninger og situationer. Det er dog ikke nødvendigvis en helt naturlig kontekst,
men teorien kan nærme sig praksis i denne lejlighed. Den studerende kan i samarbejde med andre
studerende øve sig i at tage strømper på ved brug af forskellige hjælpemidler, og de kan afprøve
madlavning af forskellige retter, rengøring eller mestring afforflytning fra kørestol til toilet, fra
seng til kørestol mv. Det giver dem med andre ord mulighed for at afprøve udførelsen af konkrete
hverdagsopgaver, som en borger kan have udfordringer med, og dermed kan de trække praksis
ind i den teoretiske arena og arbejde med både forståelse for og indsigt borgerens udfordringer,
fysiske, mentale som kognitive. Det giver desuden mulighed for at reflektere over og afprøve
mulige løsninger på borgerens problemer, uden at det har konsekvenser at afprøve ikke brugbare
løsningsforslag. Da hverdagslivet foregår overalt kan de studerende også bruge fx campus-kantinen
omkring frokosttid som et tredje hybridt læringsrum. Det kan give mulighed for observation og
analyse af fx køb af mad i kantinen og spisning ved de lange borde med snæver plads til at komme
omkring. Og de kan analysere på tilgængeligheden for kørestolsbrugere til forskellige rum på en
uddannelsesinstitution, fx muligheden for, at en kørestolsbruger kan formidle sammen med sin
gruppe i et stort auditorie, som indeholder 15 trappetrin ned til tavlen, hvorfra formidlingen typisk
foregår.

Teori-praksis kontinuum

Pilen, som repræsenterer et kontinuum vedrørende indholdet i Ergoterapeutuddannelsen, giver god
mening i forhold til indholdet i undervisningen om aktivitetsanalyse gennem de forskellige semestre.
Men ser man helt overordnet påmodellen, kan pilens retning ”væk fra centrum” komme til at antyde,
at teori og praksis fjerner sig fra hinanden. Derfor foreslås det, at modellen i stedet bør have en
grafik, der viser, at teori og praksis nærmer sig hinanden efterhånden, som de studerende får teori
og praksis integreret i hinanden, se figur 8.
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Figur 8. Modellen, som viser et kontinuum mellem teori og praksis-indhold i aktivitetsanalyse. På denne figur er
angivet hvorledes teori og praksis måske nærmere mødes i stedet for at blive trukket fra hinanden.

Alternativt kan modellen ses som en udvikling af de studerendes viden jf kvalifikationsrammens
begreber: Viden, færdigheder og kompetencer. I så fald vil modellen vise at de studerende i akti-
vitetsanalyse starter med den teoretiske input, med studieaktiviteter, der understøtter studerendes
forståelse for og viden om aktivitetsanalyse. Derefter lægger det naturligt op til, at de studerende
øver sig med at udføre aktivitetsanalyse med hinanden i professionslokalerne på campus eller i
en beskyttet situation i praktik. Sidst på studiet udfører de studerende selvstænigt og næsten pr.
automatik aktivitetsanalyse og kobler det til professionel kontekst, hvor de udviser kompetence til at
udføre aktivitetsanalyse i professionelt øjemed. Aktivitetsanalyse omtales ofte som det tavse element
og en tanskeproces i den professionelles ageren. Det er noget, man ”bare gør pr. automatik” se figur
9.

Figur 9. Alternativ forståelse af modellen, som viser indholdskontinuum i spændet mellem teori og praksis, hvor
kvalifikationsrammens begreber er indplaceret på dette kontinuum
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Aktivitetsanalyse som phronesis efter episteme og techne

Som beskrevet i figur 2, kan teori -praksis-kontinuummet sammenlignes med en progression fra
teori mod praxis. Denne sammenligning kan overføres til aristoteles’ begreber techne, episteme
og phronesis. Techne beskriver i så fald den viden, de studerende opnår om aktivitetsanalyse, når
de ser teoriforklarende videoer om begrebet og når de selv afprøver og udfører en aktivitet, som
de video-optager og efterfølgende udfører aktivitetsanalyse på. Denne teoretiske viden er ikke på
dette niveau noget, de studerende er så fortrolig med, at de kan udføre den som en færdighed –
på niveauet, som Aristoteles kalder episteme. Færdighed i aktivitetsanalyse forstået som episteme
opnår de studerende på senere semestre, når de tilegner sig aktivitetsanalyse som en metode blandt
flere. Når de det niveau, kan de med træning og tilegnelse af erfaring fra forskellige arenaer opnå
den endelige kompetence i aktivitetsanalyse, de opnår phronesis.

Sommerfuglemodellen

På Ergoterapeutuddannelsen er der tradition for at stilladsere de studerendes kobling af teori
og praksis frem mod en forståelse af sammenhæng mellem teori og praksis. Herigennem får de
studerende desuden en forståelse for at der ligger teori bag professionelle handlinger, som for en
udenforstående ville se ud som om det er ”noget man bare gør”. De studerendes opnår forståelse
også gennem selv af udføre praktiske eksempler, idet de herigennem opnår en kropslig erfaring
med hvad aktiviteter gør ved dem, og i tillæg til det bliver de så guidet gennem teorianvendelse
i relation til de praktiske eksempler. De studerende oplever desuden at se aktivitetsanalyse når
de er i deres første praktik på 1. semester, hvorefter de, når de møder teorien der relaterer til,
har en konkret praksisnær erfaring at koble teorien til. Det har været erfaringen fra tidligere, at
studerende, der ikke umiddelbart ved hvordan en aktivitetsanalyse udføres i praksis, får en oplevelse
af at der er besværligt og voldsomt detaljeret. Derfor tilstræbes det, at alle studerende har oplevet
en aktivitetsanalyse i praksis, inden de præsenteres for teorien bag. I det den studerende således
møder aktivitetsanalyse både i teoriarenaen og i praksisarenaen, og mødet er tilrettelagt ind i et
flow gennem uddannelsen, vil den enkelte studerende gradvist tilegne sig aktivitetsanalyse som en
kompetence, som vist i figur 10.
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Figur 10. Den studerendes møde med aktivitetsanalyse i både teori og praksis

Uddannelsen har et nært og formaliseret samarbejde mellem teori-delen af uddannelsen og praksis
arenaen. Dette udmøntes i at undervisere på uddannelsen og i praksis kender hinanden og har en
tæt dialog om tilrettelæggelsen af uddannelsens indholdselementer, for eksempel aftales placeringen
af semesterets læringsudbytter indbyrdes mellem teoriundervisere og kliniske undervisere.

Den udvidede transfermodel

For at transfer kan understøttes, er mediering et centralt værktøj. Ergoterapeutuddannelsen har
en tradition for at anvende videomateriale fra den hverdag, der er uddannelsens genstandsfelt.
Uddannelsen arbejder både med optagede videoer af studerende og med formidlende videoer fra
undervisere. I kombination med disse anvendes også video fra internettet og fra dokumentarudsen-
delser om mennesker, som lever et hverdagsliv med forskellige typer af afvigelser eller udfordringer
set ud fra det typiske hverdagsliv og de typiske krav og forventninger fra fx familie, netværk og
samfund. Når de studerende videooptager sig selv og ser videoer af sig selv, medstuderende eller
evt. en dokumentar om et menneskets liv træner de et professionelt blik for aktiviteters indhold,
krav og betydning, og hermed øver de sig i aktivitetsanalyse.
For yderligere at understøtte integration af praksis i teori gøres der i uddannelsen også brug af de
studerendes egne eksempler fra praktikforløb. De studerende beskriver cases, som danner grundlag
for en meningsforhandling mellem både medstuderende og undervisere.

Den særlige oplevelse af mening rapporterer de studerende dog at have, når de befinder sig
i praktikken. Herved beskriver de studerende også, hvordan situering af læreprocessen har en
betydning for dem. Man kan etablere forskellige hverdagslignende situationer på campus, men
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de vil aldrig have samme påvirkning på de studerendes læreproces, som det at opleve autentiske
situationer, hvor professionsudøvelsen har konsekvenser for borgeres hverdag.

Selvom det er i praksis, at de studerende oplever størst mening og sammenhæng, er det væsentlig
for uddannelsen, at de studerende desuden oplever, at pilen mellem de to trekanter netop har
en retning fra teori mod praksis, men også at de oplever at inddrage elementer fra praksis i
deres teoriundervisning, således at pilen også går fra praksis til teori. Undervisere rapporterer
også inddragelse af praksis i teori som en faktor, der har betydning for de studerende aktive
deltagelse. Dette gør sig gældende for flere fagområder udover aktivitetsanalyse. Undervisere
beskriver, hvordan der er forskel på at undervise studerende, som ikke kender praksis i forhold til
studerende, der har været i praktik. De studerendes oplevelser, fortællinger og analyser af aktiviteters
indhold, krav og betydning fra prakis medierer en oplevelse af sammenhængmellem teori og praksis.

Fremadrettede tiltag

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus har tradition for at nært samarbejde mellem den teoretiske
del og praksisdelen af uddannelsen. Samarbejdet er formaliseret på en måde, så læringsmål fra
studieordning placeres enten i teori eller i praksis i et samarbejde. Møder hvor både kliniske
undervisere og teoriundervisere deltager afholdes årligt og der er desuden etableret grupper af de to
typer undervisere, som har ansvar for den didaktiske tilrettelæggelse af de enkelte semestre. Dette
samarbejde rækker desuden ind i et samarbejde om eksamener, hvor man agerer intern censor for
hinanden. Disse samarbejder er værdifulde for etableringen af sammenhængmellem teori og praksis
i uddannelsen generelt og værdsættes af begge typer undervisere.

Case fra socialrådgiveruddannelsen: ”De studerende
tænker hverken i uddannelse eller profession – de
tænker bare i Nøglen”

Af Tilde Østergaard Sørensen og Birgitte Lund Nielsen

Indledning og centrale pointer fra casen

I denne case præsenteres erfaringerne fra et samarbejdsprojekt mellem en gruppe bachelorstu-
derende ved socialrådgiveruddannelsen og det boligsociale projekt Nøglen i Elstedhøj i Lystrup.
Bachelorforløbet i socialrådgiveruddannelsen er oftest præget af, at de studerende først får kontakt
til en praksiskontekst, når de er godt i gang med det teoretiske arbejde med projektet (uddybes
nedenfor). I samarbejdsprojektet, som er omdrejningspunkt for casen, startede vi i stedet med
etablering af et samarbejde mellem en konkret praksiskontekst og en gruppe bachelorstuderende.
Herefter foregik afsøgning af problemstilling, formulering af problemformulering og design af
projektet i et jævnbyrdigt samarbejde med henblik på at undersøge og besvare den fælles pro-
blemformulering og kvalificere det sociale arbejde i den konkrete praksiskontekst. Konkret blev
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samarbejdet etableret ved, at lederen af Nøglen blev inviteret til Idecafé på uddannelsen, hvor også
repræsentanter fra andre praksiskontekster deltog. Efterfølgende blev samarbejde etableret mellem
en gruppe studerende, en facilitator fra socialrådgiveruddannelsen, og socialrådgiveren fra nøglen,
også med senere inddragelse af en borgere/brugere fra Nøglen i de studerendes undersøgelser. Det
blev særligt tydeligt gennem samarbejdsprojektet, at deltagelsen i en konkret praksiskontekst og
arbejdet med en autentisk og praksisnær problemstilling samt muligheden for at kunne gøre en reel
forskel, spillede en afgørende rolle for de studerendes motivation, engagement og læring. Endvidere
viste det sig, at der skete en form for mål – eller fokusforskydning hos de studerende, hvor målet i
sig selv blev undersøgelsen af problemstillingen og kvalificeringen af det sociale arbejde fremfor at
få en god karakter til eksamen. Det kom også til udtryk, at de studerende har en opfattelse, at der er
en kløft i relationen mellem teori og praksis (hvor uddannelsen repræsenterer teori) men samtidig
ikke oplever teori-praksisrelationen som en kløft i den konkrete praksiskontekst, men derimod som
et mødepunkt eller berigelse i samarbejdet. Kløften bliver imidlertid nærværende i deres bevidsthed
i forbindelse med deres tanker om eksamen, når de forlader praksiskonteksten. Endelig blev det
tydeligt, at samarbejdet bidrager til en gensidig bekræftelse af eller sikkerhed i viden – ”at vide, at
man ved noget” - og handling hos såvel studerende som praktikere.
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Det typiske bachelorforløb i socialrådgiveruddannelsen

Beskrivelsen af bachelormodulet i socialrådgiveruddannelsens studieordning indledesmed følgende:
”Bachelorprojektet udarbejdes i relation til en praksisnær problemstilling, der skal være central for
faget og professionen”. Tendensen er imidlertid, at størstedelen af de bachelorstuderende træffer
en række valg vedrørende problemstilling, problemformulering og undersøgelsesdesign, før de har
etableret en kontakt til en konkret praksiskontekst eller målgruppe. De bachelorstuderende bruger
typisk indledningsvis tid på at afsøge et emne gennemmedier, aktuelle diskurser, egne interessefelter
eller praktikerfaringer m.v. Dernæst studerer de allerede eksisterende undersøgelser og litteratur for
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at finde frem til ”videnshullerne” i den foreliggende viden vedrørende emnet, med målet at kunne
argumentere for, hvorfor der er tale om et socialt problem og et reelt behov for den viden, der søges
gennem projektet. Herefter vil de typisk give sig i kast med at afgrænse en konkret problemstilling og
problemformulering, som grundlag for arbejdet med at designe selve undersøgelsen, herunder valg
af teorier, metoder til empiriindsamling med videre. På et tidspunkt tager de studerende kontakt til
en praksiskontekst med henblik på empiri-indsamling – for herefter at vende tilbage til uddannelsen
og foretage analysen og færdiggøre projektet. Selve problemformuleringsfasen og det at få godkendt
problemformuleringen opleves for en stor del af de studerende frustrerende og som en ”stopklods”
i forhold til at komme i gang med projektet og her underforstået at komme i gang med at skrive
noget. Kontakten til en konkret praksiskontekst henlægges som nævnt oftest til en senere fase i
undersøgelsen i forbindelse med indhentning af projektets empiri. Dette tidspunkt i forløbet er
ofte nervepirrende for de studerende, for her skal det vise sig, om deres ”problemstilling holder”.
Kan de overhovedet komme i kontakt med praksis? Og i så fald kan informanterne så relatere til
den problemstilling, de studerende undersøger? For disse studerende bliver socialt arbejdes praksis
således leverandører af empiri til brug for analysen EFTER de centrale til- og fravalg i projektet er
foretaget, og problemformuleringen er overstået.

Samarbejdsprojektet med Nøglen

For de studerende, der deltog i samarbejdsprojektet var udgangspunktet et andet. Her startede de
åbent i den konkrete praksiskontekst og søgte efter problemstillinger, videnshuller og behov indenfor
denne kontekst. Afsøgningen af problemstillingen og problemformuleringen for undersøgelsen blev
et fælles anliggende mellem deltagerne i samarbejdet.

Konkret kom samarbejdet som nævnt i stand via uddannelsens idé-cafe. Efter en kort præsentation af
de forskellige deltagende praksissteder, samt de problemstillinger de aktuelt oplevede, fik de stude-
rendemulighed for at opsøge dem til en efterfølgende åbenworkshop, hvor de kunne stille yderligere
afklarende spørgsmål og udveksle kontaktoplysninger. I forhold til Nøglen blev det understreget, at
der her var tale om et tæt samarbejde med deltagelse af en underviser/projektmedarbejder i rollen
som facilitator af samarbejdet, og at det ikke på forhånd var defineret fra Nøglens side, hvilken
problemstilling, der var genstand for undersøgelsen eller hvilket slutprodukt, der blev sigtet imod.
Beslutningen om genstanden for undersøgelsen var således et fælles anliggende. De studerende
skulle efter idecafeen kontakte underviseren, hvis de var interesserede i at etablere et samarbejde
med Nøglen, og herefter blev første samarbejdsmøde i Nøglen aftalt. De første 3 samarbejdsmøder
var med deltagelse af facilitatoren og foregik alle i Nøglen. Efter 3. samarbejdsmøde rykkede de
studerende bogstaveligt talt ind i Nøglen under arbejdet med bachelorprojektet og kunne herefter
kontakte facilitatoren efter behov.

Indeværende artikel præsenterer udsagn fra de deltagende studerende og lederen af Nøglen, som
er fremkommet gennem interviews foretaget på to forskellige tidspunkter i forløbet. Det første
interview blev foretaget 2 uger før aflevering af bachelorprojektet, og det andet interview 2 uger
efter de studerendes bacheloreksamen.
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Adgang til deltagelse

I samarbejdsprojektet handlede det altså om sammen at identificere et ”mødepunkt” eller fælles
omdrejningspunkt for samarbejdet og undersøgelsesarbejdet. De studerende, der meldte sig til
samarbejdet fremhævede netop praksisnærheden samt det, at kunne gøre en forskel som en helt
afgørende motiverende faktor for, at de valgte samarbejdet til:

”Det var så tæt på praksis… vi kunne udvikle på noget og være med til at gøre en forskel på den
måde. For så var det ligesom et samarbejde i virkeligheden. Altså noget virkeligt, man skrev om.
Altså det var ikke bare en opgave, der skulle løses og så blev smidt ud bagefter. Vi kom faktisk ud
og gjorde en reel forskel og udarbejdede noget i praksis” (citat fra interview med studerende).

Udsagnene udtrykker en opfattelse, hvor praksis bliver lig med ”virkeligheden”, og dermed implicit
også, at uddannelsen og de opgaver, der skrives på afstand af praksis, IKKE er virkeligheden og
ikke får reel betydning i virkeligheden. De fremhæver betydningen af at kunne gøre en forskel i et
samarbejde i praksis.

De studerendes udsagn kan forstås i lyset af Lave og Wengers situerede læringsbegreb samt Deweys
begreb om gøremålslæring. Der er store lighedspunkter mellem Lave og Wengers og Deweys
betragtninger, og begge tager afsæt i et pragmatisk perspektiv. Både Lave og Wenger og Dewey
tillægger adgangen til aktiv deltagelse afgørende betydning for motivation og læring. Dewey
betragter læring som uløseligt forbundet med handling. I hans optik er erkendelse menneskelig
håndtering af verden gennem deltagelse og handling i selvsamme verden. Erkendelse og læring
er endvidere i Deweys betragtning noget der gør en forskel i forhold til hvordan vi oplever eller
handler i sociale praksisser. Lave og Wenger udtrykker tilsvarende pointe, når de beskriver læring
som: ”Personers forandrede deltagelse i en forandrende praksis” (Lave og Wenger 2003:8) Situeret
læring betragtes i dette perspektiv som en læreproces, der finder sted ved deltagelse i foranderlige
praksisfællesskaber (Lave ogWenger, 2003). Frem for at spørge, hvilke former for kognitive processer
og begrebsstrukturerer (i individet), der knytter sig til læring, er man optaget af, hvilke former
for socialt engagement, der udgør en passende kontekst for, at der kan finde læring sted (Lave og
Wenger, 2003). Læring er så at sige fordelt mellem deltagerne, og derfor ikke noget, der foregår
i – og kan isoleres til - den enkelte person. Dewey hævder, at gøremålslæring er forbundet med
et socialt engagement, idet denne læringsform involverer motivation til handling, et umiddelbart
og synligt mål for deltagerne og appellerer til en tænkning, der omsættes og vurderes direkte i
handling. Endvidere indebærer samarbejdet i gøremålslæring, at der opstår en social interesse hos
deltagerne gennem erkendelsen af, at deres aktiviteter er indbyrdes forbundne. Gøremålslæring
inddrager således både deltagernes mål, interesser og tænkning (Brinkmann, 2007).

Når vi overfører ovenstående tanker til samarbejdet mellem de bachelorstuderende og Nøglen, så
genfindes mange af de forudsætninger, som fremhæves af Dewey samt Lave og Wenger. Studerende
og praksis arbejder sammen om undersøgelsen af en fælles problemstilling, som udspringer af
det konkrete praksisfelt. Endvidere er formålet med undersøgelsen at udvikle praksis gennem
undersøgelsen og besvarelsen af problemformuleringen – hvilket indebærer, at undersøgelsen og
den læring deltagerne opnår har et problemløsende og forandrende sigte. De studerende rykkede
bogstaveligt talt ind i Nøglen og blev en del af hverdagen der – men i rollen som bachelorstuderende:
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De følte virkelig et ejerskab. Det var ikke bare noget de havde skrevet, mens de havde siddet inde i et
støvet klasselokale. Her der var de virkelig ude i marken og de havde fingeren i jorden hele processen
igennem (Socialrådgiver i Nøglen). At samarbejdsformen bidrager til socialt engagement og social
interesse blandt deltagerne i samarbejdet kom tydeligt til udtryk i interviewet med socialrådgiveren
i Nøglen:

”De var nysgerrige. De var arbejdsomme. De tog måske ikke nødvendigvis bare tingene for gode
varer, men så undersøgte de det noget mere, vendte det om og hev nogle teorier ind. Forholdt sig
kritisk til det. Det var ikke bare noget, der skulle overstås. Sådan oplevede jeg det virkelig ikke. Altså
og den begejstring, eller hvad man kan sige. De var så dedikerede til det. Det smittede jo helt vildt
på de andre kolleger og dem, der var i huset” (interview med socialrådgiver i Nøglen).

For de studerende sker der endvidere en målforskydning i forhold til deres oprindelige ambition for
deres bachelorprojekt:

”Jeg startede egentligt med at ville have en god karakter, og det skulle bare gå godt. Men når du
spørger, hvad der er vigtigt, så er det, at det gør noget godt for beboerne. Selvfølgelig vil vi også gerne
have en god karakter. Men det er egentligt ikke det, der står øverst. Altså det gør det faktisk ikke”
(interview med studerende).

Både de studerende og lederen af Nøglen er bevidste om deres indbyrdes forbundethed i samarbejdet.
De studerende fremhæver, at medarbejderne i Nøglen var en aktiv del i problemformuleringen. Den
var fælles formuleret. Socialrådgiveren i Nøglen udtrykker det på følgende måde:

”Jeg var medejer. Jeg synes, jeg var en del af det lige pludseligt. Og det var selvfølgelig ikke min
bachelor, men alligevel, det her, det har vi været sammen om…de kunne heller ikke have gjort det
uden mig” (Interview med socialrådgiver i Nøglen).

Selve problemformuleringsfasen får også en anderledes rolle i samarbejdet. Her bliver problem-
formulering ikke en akademisk øvelse; et spørgsmål om at formulere noget, der kan godkendes.
Det bliver en fælles søgen i den konkrete kontekst efter det bedste spørgsmål til det, der opleves
et behov for og en interesse for at udvikle. Problemformuleringen bliver således ikke en stopklods
men tværtimod en helt afgørende forudsætning for at kunne gå i gang og omdrejningspunktet for
undersøgelsen og samarbejdet.

Teori-praksis kontinuum og mødet mellem de to arenaer

De studerende fra projektet er meget opmærksomme på forholdet mellem teori og praksis – om end
ikke umiddelbart som et kontinuum (figur 1). Som udgangspunkt udtrykker de en opfattelse af en
kløft mellem teori og praksis, hvor teori efter deres opfattelse er repræsenteret ved uddannelsen,
mens praksis er udtryk for ”virkeligheden”. I relation til de modeller, der er anvendt her, sætter
de studerende således teori=det der foregår på campusarenaen, og praksis= det der foregår på
professionsarenaen (figur 2).
Det er imidlertid interessant, at de studerende i deres refleksioner over samarbejdsprojektet med
Nøglen giver udtryk for, at denne kløft netop ikke bliver nærværende. Det går op for dem, at der er
flere ting, der er fælles end ting, der adskiller. De vil det samme – de studerende og praktikerne. De
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har fokus på det samme – det sociale arbejde med borgerne, og de har begge en interesse i at udvikle
dette arbejde og skabe positive forandringer for borgerne. I samarbejdet forblev deltagerne i deres
roller som henholdsvis studerende og praktikere, og herigennem skete en dynamisk vekselvirkning
mellem arenaerne, kendetegnet ved et jævnbyrdigt styrkeforhold, hvor fokus ikke blot var på,
hvordan teori anvendes i praksis, men snarere hvordan teori kan tænkes i praksis, og vice versa.
Deltagerne opdager, at teori og praksis er to sider af samme sag. Der findes ikke praksis, som
ikke kan reflekteres over teoretisk; teorierne udspringer oprindeligt af praksis. Men bevidstheden
om og refleksionen over de teoretiske implikationer i den konkrete praksis kan mangle. Gennem
deltagelse i praksisfællesskabet opstår et fælles læringsrum - et mødepunkt - hvor forskellene ikke
splitter og skaber afstand men tværtimod forbinder og virker befrugtende for hinanden. Gennem
samarbejdet afsløres det, at der ikke er tale om forskellige interesser og rationaler, men forskellige
udkigspunkter. I praksisfællesskabet opstår muligheden for at se mere sammen, end man er i stand
til at se hver for sig. Dewey anlægger en betragtning på teoretisering som en aktivitet på linje med
alle andre praktiske aktiviteter (Brinkmann 2006). Vi må derfor betragte forskellen mellem teori og
praksis som en forskel mellem to former for praksis (Brinkmann 2006:30). At bedrive teori hænger
for Dewey sammen med, at menneskets erkendelse er en undersøgelsesproces, der aktivt udspiller
sig mellem mennesket og dennes omverden (Dewey 2005). Med afsæt i en sådan tænkning ophæves
dikotomien mellem teori og praksis, og vi kan derfor ikke betragte teoretisk viden som sandheden
om de fænomener, vi undersøger. Sandheden er det, der virker (Dewey 1970:319). I forlængelse heraf
bliver viden og handling således uløseligt forbundet – vi opnår kun viden og om verden ved at handle
i den. De studerende fremhævede flere steder i interviewet, at de følte sig sikker i deres viden om
Nøglen. De vidste, at deres viden var rigtig, fordi Nøglen bekræftede dem i, at den var brugbar for
dem. Socialrådgiveren i Nøglen oplever på samme måde, at de studerende bekræfter og forsikrer
hendes viden:

“Der blev jeg rusket lidt og skulle egentligt begynde helt kritisk at forholde mig til ”Hvorfor gør jeg
det?”. Er det fordi, at det er det, som jeg kan se, der virker? Eller er jeg bare begyndt at gøre det pr.
automatik uden at tænke over det? Er der måske noget andet, der vil virke bedre? Så ved at de hele
tiden stillede spørgsmålstegn ved ”Jamen når du siger sådan, hvad ligger der så bag?”. Det gjorde,
at jeg blev meget mere bevidst om de beslutninger, de tiltag eller aktiviteter, vi havde. Men det giver
så også en enorm tilfredshed, så man kan sige bagefter ”At det er ikke bare noget, vi gør” (Interview
med socialrådgiver i Nøglen).

Det bliver her tydeligt, at læringen netop er fordelt mellem deltagerne og samtidig udtrykkes en
opfattelse af, at god viden er forbundet med det, der virker. Det er imidlertid interessant, at de
studerende igen bliver opmærksomme på teori-praksis-kontinuummet som en kløft i forbindelse
med deres eksamen. Her forlader de praksiskonteksten, og dermed opstår en usikkerhed omkring,
hvilken viden, der tæller i eksamenskonteksten, og om de besidder den viden:

”Altså det var også kun det der teori osv., vi var nervøse for. For altså, alt det vi har lavet derude, det
ved vi jo. Det kan vi jo på rygraden. Vi kender jo til arbejdet derude. Så det var mest alt det uden om
Nøglen, vi var nervøse for. Det kan godt være, at det fungerer i praksis men ikke i teorien” (Interview
med studerende).

Her bliver det igen tydeligt, at de studerende opfatter praksis som virkeligheden, og at de gennem
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deltagelse har opnået viden i og om virkeligheden. Men eksamenskonteksten er noget andet end
virkeligheden – det er teori - og her er det ikke sikkert, at kriteriet for god viden er, at den er
brugbar og gør en forskel i virkeligheden. Det viste sig imidlertid til eksamen, at også denne
dikotomi blev udvisket, og at de studerende følte sig selvsikre. Kløften var således heller ikke tilstede
i eksamenslokalet. Som de selv udtrykte det, så følte de sig mere ligestillede med censor, fordi censor
kom fra praksis, og det oplevede de studerende også, at de gjorde:

“På en måde er der jo ikke nogen, der kan komme og sige ”nej sådan er det ikke” – for det ved vi, at
det er. Så jeg føler mig faktisk mere sikker på denne eksamen. De ved selvfølgelig noget andet, som
vi ikke ved, men lige præcis om det her område, hvordan det er derude, det ved vi” (interview med
studerende).

Facilitering

De studerende gav klart udtryk for, at underviserens facilitering indledningsvis i samarbejdet var af
stor betydning, fordi det skabte en tryghed i forhold til at turde blive i processen og ikke sammenligne
sig med de øvrige studerende:

”Men der tror jeg faktisk det var vigtigt med mange af de råd, som vi kunne få fra jer. For hver gang
vi har snakket med medstuderende, så har de sagt: Jamen vi er allerede i gang med analysen. Og
så er vi panikket fuldstændigt. Og så har I sagt det der med, jamen det tager længere tid at komme
i gang, og det skal I ikke stresse over, I skal nok komme efter det. Og så har vi bare snakket meget
om: Husk nu, vi skal nok komme efter det, og vi skal ikke lytte for meget til andre” (Interview med
studerende).

For de studerende i samarbejdet tog opstarten længere tid, fordi de netop skulle være undersøgende
på konteksten først, og i fællesskab finde frem til en problemformulering, hvorimod deres medstu-
derende startede med at vælge et tema og en problemstilling inden for temaet. Til gengæld oplevede
de studerende i samarbejdet ikke at støde på barrierer senere i processen, fordi de havde gjort så
grundigt forarbejde. Som de selv udtrykte det,” så gled det bare derefter”, og pludseligt var de foran
de andre, som gik i stå, eller havde vanskeligt ved at genfinde deres problemstilling i deres empiri
fra praksis. Andre stødte på vanskeligheder ved at udvikle anbefalinger eller handlemuligheder til
praksis på baggrund af deres problemstilling, fordi de var usikre på, hvilke behov anbefalingerne
rettede sig imod. Underviseren deltog i en faciliterende rolle på de første møder mellem studerende
og Nøglen. Faciliteringen havde til formål at hjælpe dem til at undersøge og identificere deres
”mødepunkter” primært ved at understøtte, at deltagerne stillede spørgsmål til hinanden og satte
ord på deres forståelser. Der kunne til tider opstå en form for ”sprogbarrierer”, hvor de fik hægtet
hinanden af. Facilitatoren kunne eksempelvis her sige: Er det klart for dig, hvad de studerende mener,
når de taler om empiriindsamling og kvalitative data? At det er interviewene og observationerne
med jer og beboerne, de taler om? Og her viste det sig ofte, at de sad med de samme ideer og
forståelser, men italesatte dem forskelligt, og derfor overså, at de faktisk mente det samme. De
studerende var særligt opmærksomme på betydningen af empiri-indsamling og italesatte dette flere
gange undervejs i det første møde, fordi det ofte bliver problematiseret på studiet, at det er svært
at få adgang til empiri. For medarbejderne i Nøglen var det helt indlysende, at de studerende fik
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mulighed for interviews og observationer som en del af deres undersøgelsesarbejde. Facilitatoren
var lyttende og observerende på de første 2 samarbejdsmøder og lavede nogle nedslag i samtalen,
når den fik karakter af doxa eller indforståetheder hos deltagerne. Facilitatoren sørgede også for
afslutningsvis at samle op på mødet og sikre, at der blev lavet aftaler om næste møde. Her blev de
studerende opfordret til at lave mindmaps eller på anden vis visualisere de ideer, der var kommet
frem under mødet. Det viste sig, at de studerendes mindmaps var utroligt fordrende for at opdage
deres fælles mødepunkter. Deres mindmaps fik således karakter af at være et medierende værktøj
i det tredje læringsrum, der blev skabt i projektet (figur 2). Efter andet samarbejdsmøde rykkede
de studerende ind i Nøglen, og facilitatoren var ikke længere aktivt deltagende i samarbejdet,
men i stedet havde deltagerne mulighed for at tage kontakt efter behov. Det viste sig imidlertid,
at mens facilitatoren blev tillagt afgørende betydning indledningsvis i forløbet, blev denne stort
set overflødig i samarbejdet efterfølgende. Dog viste det sig, at interviewet forud for eksamen
satte mange interessante refleksioner og tanker i gang hos de studerende i forhold til koblingen
mellem deres samarbejde i Nøglen og læringsmålene, deres motivation og målsætninger samt
læringsudbytte.

Fremadrettede tiltag

Erfaringerne fra casen viser, at deltagerne oplever et stort udbytte af samarbejdsformen. De viser
endvidere, at det at arbejdemed en fælles virkelighedsnær problemstilling i en autentisk kontekst har
stor betydning for deltagernes motivation, læring og sociale engagement. Endelig viste erfaringerne,
at samarbejdet, trods de studerendes usikkerhed herom, også bidrog til at indfri læringsmålene
til eksamen på et højt niveau. Det blev fremhævet af de studerende, at facilitering fra underviser
i starten af samarbejdet er af afgørende betydning for, at de tør blive i processen, selvom den
vender anderledes end for deres medstuderende, som ikke indgår i samme type samarbejde. De
studerende oplevede, også at de fik flere muligheder end deres medstuderende igennem samarbejdet,
hvilket deres medstuderende også gav udtryk, skønt de ikke selv havde budt ind på samarbejdet til
idecafeen. I lyset af disse pointer er det væsentligt at reflektere over, hvordan vi fra uddannelsens
side kan understøtte, at flere studerende vælger at deltage i denne type samarbejde. Her er
det vigtigt at rette blikket mod de organisatoriske forhold, som kan være udfordrende herfor.
Tidligere var bachelorforløbet i socialrådgiveruddannelsen af et helt semesters varighed. Men da
uddannelsen fik ny studiebekendtgørelse blev de studerendes 7. semester opdelt i 2 moduler med
selvstændige læringsmål og afprøvninger. Bachelorforløbet blev dermed af 3 måneders varighed,
hvilket tidsmæssigt er en halvering i forhold til tidligere. Dette indebærer, at de studerende opfordres
til allerede på tidligere moduler at overveje mulige emner for deres bachelorprojekt. Det betyder, at
mange allerede er låst fast på en ide, og derfor ikke er åbne for et samarbejde vedrørende et andet
tema eller problemstilling. Andre er bekymrede over at gå ind til noget, hvor problemstilling og
formål ikke allerede er klarlagt, og de derfor skal ”stille sig i det åbne” og ikke blot finde frem til
en problemstilling, de selv finder interessant, men en som begge parter finder interessant. Omvendt
kan bekymringen hos den studerende være, at man ender med at udføre et ”bestillingsarbejde”, som
ikke nødvendigvis er interessebåret fra den studerendes side. På modulet inden bachelormodulet går
de studerende til eksamen i et projektdesign, som skal indeholde problemformulering, overvejelser
over teorier, metoder, formål mv. De fleste studerende vælger at bruge dette design til deres
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bachelorprojekt. Det betyder også, at et eventuelt samarbejde skal etableres før modul 13, hvis de
studerende vil skabe sammenhæng mellem arbejdet på de to moduler. Imidlertid har de studerende
undervisningsaktiviteter, litteratur, deadlines mv. på modul 12, hvilket betyder, at de vanskeligt kan
rykke ud i praksis og fordybe sig der i den periode. Der er således en udfordring mellem det pres,
vi fra socialrådgiver-uddannelsens side lægger på de studerende på modul 12 og indledningsvis på
modul 13 i forhold til på et tidligt tidspunkt at have fundet deres problemstilling, problemformulering
og projektdesign, og så den timing, der ligger i at gå åbent ind i et praksisfællesskab og søge efter
en fælles problemstilling der, og tage sig tiden til at identificere mødepunkterne og opnå en fælles
forståelse. Som de studerende udtrykte det, tager opstarten længere tid i samarbejdet. Timingen og
tempoet er anderledes i praksissamarbejdet end uddannelsens krav og deadlines lægger op til. Dette
bliver en stressfaktor for de studerende, fordi de bliver mødt med modsatrettede krav. Her bliver
underviser-facilitering vigtig med henblik på at kunne tale med de studerende om de forskellige
faser i et problemorienteret projektarbejde og bidrage til at fastholde dem i samarbejdet, selvom de
oplever pres fra uddannelsens deadlines. De studerende siger selv, at de formentligt var sprunget
fra, hvis ikke de havde kunnet tale med facilitatoren om dette indledningsvis i forløbet. Man kunne
måske forestille sig en model, hvor nogle af forberedelserne og samarbejdsmøderne foregik på
tidligere moduler, således at de var klar til at gå i gang, når bachelormodulet starter. Imidlertid
ville det dels tidsmæssigt skulle passes ind ved siden af studieaktiviteterne på de pågældende
moduler og ikke mindst kunne rummes af de studerende at forholde sig til læringsmål for forskellige
moduler parallelt. Endvidere er praksis dynamisk og i konstant forandring. Så det er ikke sikkert, at
problemstillingerne og behovene er de samme, hvis der går måneder mellem problemformulering
og undersøgelse. Så den model er umiddelbart sårbar. Det er væsentligt, at vi ud over betydningen
af facilitering indledningsvis i samarbejdet, således er opmærksomme på, om vi kommer til at lave
nogle organisatoriske benspænd for, at de studerende vælger samarbejdet til, og dermed går glip af
læringsudbyttet ved samarbejde i praksisfællesskaber. Det er således afgørende, hvis vi ønsker flere
af denne type bachelorprojekter med afsæt i et samarbejde i praksis, at vi fra uddannelsens side tager
højde for og kan rumme den timing og proces, som de indebærer.

Case fra bygningskonstruktør-uddannelsen:
Brugerinddragende entreprenørskab i et tværfagligt
innovativt uddannelsesforløb

Af Flemming Vind Christiansen og Birgitte Lund Nielsen

Indledning og centrale pointer fra casen

I denne case diskuteres det modul i bygningskonstruktør-uddannelsen, der hidtil har heddet ”Det
Tværprofessionelle Element”, men som fremadrettet kommer til at hedde ”Det Valgfri Uddannelses-
element”. I forløbet arbejder de studerende med virksomhedscases formuleret af eksterne aktører,
i casen indgik forskellige aktører som eksempelvis et ejendomsudviklingsfirma og foreningen
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Skanderborg Festivalklub, der er arrangør af Smukfest. Opgaven til de studerende var således at
bruge deres faglighed til at finde løsninger på konkrete udfordringer, fx udfordringen med en enorm
mængde efterladt affald og udstyr på Smukfests campingområdet. Kunne der findes innovative
løsninger og anvendelsesmuligheder for dette? En andenmulig udfordring handlede om udformning
af fremtidens boligkvarter.

Det blev i forløbet tydeligt, at de studerende på bygningskonstruktør-uddannelsen, med deres meget
uddannelsesmæssige forskelligartede baggrund, kan få stort udbytte af en sådan konkret opgave
med et innovativt entreprenørskabende sigte. Dette gælder både ift. deres udvikling af professionel
identitet som bygningskonstruktør her og nu, i forhold til at skabe et netværk i branchen, de kan få
glæde af fremadrettet og konkret i udviklingen af entrepreneurielle kompetencer. Den tværfaglige
forståelse er en central del af arbejdet i professionen, som flere af de studerende formulerer det: ”Vi
er som bygningskonstruktører bindeled mellem mange aktører med divergerende interesser. Det er
derfor nødvendigt, at vi både er opmærksomme på det æstetiske udtryk (arkitekturen) i forhold til
de konstruktive- og økonomiske rammer for projektrealiseringen, og samtidig kan inddrage anden
videns faglighed fra f.eks. de forskellige ingeniørfag”. En af de studerende uddyber: ”Jeg vil gerne
være innovativ og finde nye løsninger i mit fremtidige arbejde” (disse udsagn fra de studerende er
fra en padlet, der blev anvendt i forløbet).
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Det tredje læringsrum som identitetsskabende

Det tredje læringsrum, mødet mellem campus - og professionsarenaen, handler i denne case
om samarbejdet mellem de studerende og en bred række af praktikere, teoretisk informeret og
reflekteret via forberedelse og feedback på uddannelsen. Samarbejdspartnere kan både være folk
fra byggebranchen og andre, som man som uddannet bygningskonstruktør senere i sin karriere
kan hænde at skulle samarbejde med om løsningen af konkrete opgaver. Udover de læringsmål,
der er med i fakta-boksen ovenfor, er det helt konkret et mål, at de studerende gennem projektet
oparbejder og udbygger deres professionelle netværk. Erfaringen er, at disse samarbejdsrelationer i
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branchen, der bl.a. kan opbygges ved at ”lege sammen” i et projekt som dette, kan blive afgørende
for de studerende fremadrettet. Men opbygningen af netværk i forbindelse med arbejdet i projektet
er også en vigtig del af de studerendes fagpersonlige udvikling her og nu, herunder deres udvikling
af professionel identitet som bygningskonstruktører.

Under et af oplæggene i starten af det tre ugers forløb arbejdede de studerende netop med diskus-
sionen af deres egen professionelle identitet og også af professionens mere overordnede identitet.
Baseret på Heggen (2013) kan professionel identitet defineres som den personlige identitetsdannelse
relateret til udøvelse af professionen, mens professionsidentitet i højere grad er en kollektiv identitet.
Som Heggen formulerer det, er identitetsperspektivet relevant for professionskvalificering i og
med, at det knytter tæt op til læringsperspektivet. At udvikle sin professionsfaglige praksis og sin
professionelle identitet kan ses som to gensidigt afhængige dele af den professionelles læringsproces
(Heggen, 2013, s. 322).

I tabellen er nogle udsagn fra de studerende fra denne proces med diskussion af egen professionelle
identitet, og fagets professionelle identitet. Udsagnene blev samlet på en padlet i forbindelse med
opstarten på forløbet.

Tabel med udsagn fra studerende

De studerende, der optages på bygningskonstruktør-uddannelsen, kommer med en meget divers
baggrund. Nogle er håndværksuddannede og andre har en gymnasial baggrund. Nogle har arbejdet
i byggebranchen i mange år og ser uddannelsen som en mulighed for at kvalificere deres fortsatte
arbejde på en byggeplads, andre havde måske overvejet at blive arkitekt eller ingeniør, men ender
med bygningskonstruktøruddannelsen i stedet. Det tredje læringsrum bliver derfor i projekter
som dette også helt centralt som et identitetsskabende rum for de studerende. De studerende
agerer i det (mentale) tredje læringsrum, hvor de skal arbejde med deres professionelle netværk
og samarbejde med forskellige professionelle aktører med et innovativt sigte og med inddragelse af
refleksioner, hvor de skal gøre sig overvejelser om sig selv som fremtidige bygningskonstruktører.
Som det fremgår af fakta-boksen ovenfor, er et af læringsmålene, at de studerende kan sætte
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deres professionsviden i spil på nye og innovative måder. Refleksioner af den type, der ser i
tabellen ovenfor, må være en god indikation på, at de fra start af projektet er motiverede for
at gøre dette. Én af de studerende henviser fx til opmærksomhed på både det arkitektoniske og
det mulige, som centralt i den kollektive identitet, og spændfeltet mellem innovation og nytænk-
ning, og bygningsbestemmelser fremgår også af de forskellige refleksioner om egen professionelle
identitet. Det kan nævnes for dem der ved, at Det Tværprofessionelle Element (DTE) på andre
professionsuddannelser ofte også er tværprofessionelt på studiet, at det har det også været før
på bygningskonstruktør-uddannelsen. Bygningskonstruktør-studerende har tidligere samarbejdet
med studerende fra sundhedsuddannelserne i forbindelse med DTE, fx i projekter om løsninger for
handicappede også med Smukfest i Skanderborg som ramme. I det gennemløb, som danner afsæt
for case-beskrivelsen her, var det tværprofessionelle dog begrænset til samarbejdet med de eksterne
aktører, konkret bl.a. fordi uddannelsen var blevet fysisk flyttet fra det ene VIA campus til det andet.
Det gav lidt utilfredshed blandt de studerende, som kort berøres i det sidste afsnit.

Teori og praksis og mødet mellem studerende og professionelle
praktikere

Med reference til kontinuumpilen (figur 1) må forløbet karakteriseres som et mix af teori og
praksis. Det er her interessant at tilføje, at undervisere på bygningskonstruktør-uddannelsen ofte har
diskuteret, at der ikke som sådan er forskel på teori og praksis. Det er en opfattelse vi ofte har, men vi
kan ikke lave teori uden praksis og vice versa. Man kunne i stedet for en pil (figur 1) tænke i en model
som en tragt, hvor resultatet er det du ser nede i bunden – og det må placere sig et sted lige midt
på kontinuumpilen. Denne ophævelse af dikotomien mellem teori og praksis er i tråd med Dewey’s
forståelse af viden og handling som uløseligt forbundet: vi opnår kun viden om verden ved at handle i
den. Teoretisering kan ses som en aktivitet på linje med andre praktiske aktiviteter, og vi må betragte
forskellen mellem teori og praksis som en forskel mellem to former for praksis (Brinkmann 2006).
Den pragmatiske forståelse af, at sandheden om de fænomener vi undersøger er det, der virker
(Dewey 1970), er god at have i mente når man ser på et konkret innovationsprojekt som dette. I
relation til mødet mellem campus-arena og professionens arena handler mødet i denne case, udover
den studerendes professionelle identitetsudvikling, som refereret til ovenfor, også om forståelse og
accept fra håndværkerens side af, hvad de studerende kan bidrage med. Det er tydeligt, når man
følger de studerende over de fire år på uddannelsen, at deres sprog, selvforståelse og tilgange ændrer
sig i processen - de studerende går igennem en dannelsesproces. Men det er også erfaringen, at der
sker noget for de professionelle praktikere i mødet med de studerende - samarbejdsprojekter, som det
her beskrevne, giver udviklingsmuligheder både for de studerende og for dem de samarbejder med,
og på en anden måde end et praktikforløb. I praktik sidder de studerende typisk ved en entreprenør
eller på en tegnestue og arbejder i professionsarenaen, mens dette uddannelseselement i højere grad
er et mødested, hvor der veksles mellem arenaerne, eller måske snarere, hvor hele projektet kan
ses som placeret i et tredje læringsrum med meningsforhandling mellem aktører og med nye og
anderledes roller (se figur 2). Begge dele er vigtige elementer i en professionsuddannelse. Det giver
rigtig god mening også fremadrettet både at arbejde med praktikforløb og med samarbejdsprojekter
som dette.
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Hvis man ser på projektet med sommerfuglemodellen (figur 3) er opgaven for de studerende
populært sagt at anvende teori-vingen ind i praksis, i arbejdet med de konkrete udfordringer, og
praksis-vingen til forståelse af teorien. Så den teori de præsenteres for i forløbet skulle gerne være
relativt direkte anvendeligt. De udfordringer de stilles over for er jo kun en ramme. Det er de
studerende selv der kan skabe mening og forståelse i denne ramme, og nå frem til et i en eller anden
grad innovativt produkt. Her er man som underviser nødt til at overveje, at der på uddannelsen
er meget forskellige typer af studerende. Nogle kommer populært sagt kun med en praksisvinge og
andremed en noget mere teoretisk vinge, så der arbejdes så at sige hele tiden tværfagligt i forbindelse
med uddannelsen - tværfagligt inden for studentergruppen. Med dette forbehold for stor variation i
studentergruppen kan det alligevel give mening at diskutere nogle mere overordnede kompetencer
de studerende udvikler gennem forløbet.

Grænsekrydsning - og udvikling af innovative/entrepreneurielle
kompetencer

Projektforløbet er som nævnt placeret på uddannelsens 3 semester. Man må anskue den gradvise
professionalisering gennem uddannelsen som en progression, og dette er så et forløb, hvor uddan-
nelsen populært sagt slipper de studerende og ser hvor langt de kan flyve i – nogle af dem tvinges
udover grænsen for, hvad de tror de kan, når de skal opsøge kontakter og arbejde med at opbygge
et professionelt netværk. De kommer ud af tryghedszonen fra campusarenaen og udfordres ved at
arbejde med nogle ikke særligt veldefinerede udfordringer. Det handler ikke bare om at brædderne
hænger lige! Grænsekrydsningen mellem de forskellige arenaer handler både om en videns- og en
holdningstilegnelse og det ser ud til at være motiverende, når rammen fx er en event som festival
i Skanderborg. I forhold til det medierende samler de studerende diverse materialer, som de bærer
frem og tilbage og i sidste ende samler som portfolio dokumenter, som er det produkt de skal levere.
Det kan typisk indeholde forskellige modeller og tegninger, der er en central del af de studerendes
værktøjskasse at arbejde med diverse tegne- og konstruktionssoftware – som også helt naturligt kan
komme i spil når de arbejder med de forskellige ”udfordringer” i forløbet. Et af de input, der er i
med i det indledende forløb handler om fremtidsforskning. De forskellige udfordringer handler også
om at løse fremtidens problemstillinger, som affalds og genbrugsproblematikker og indretning af
bolig og by-områder. I forbindelse med projekter på uddannelsen er det en central overvejelse, hvad
forskellige produkter kan og skal det bruges til fremadrettet. De studerende skulle desuden gerne
uddannes til at lave noget i dag, der kan bruges i 20 år fremad i tiden.

Hvordan ser det så i praksis ud når det gælder de studerendes udvikling af mere overordnede
innovative/entrepreneurielle kompetencer? Det her beskrevne forløb blev gennemført i 2017, men
for de efterfølgende forløb forår og efterår 2018 er de studerendes kompetenceudvikling blevet
undersøgt ved brug af det internationalt udviklede ASTEE evalueringsværktøj (Assessment Tools
and Indicators for Entrepreneurship Education) (se fx http://eng.ffe-ye.dk/knowledge-centre/deve-
lopment-projects/astee). Disse evalueringer viser interessante resultater, både når det gælder de
studerendes udvikling af færdigheder, mindset og karrieremæssige ambitioner. Gennemsnitligt sker
der fx en stor udvikling i de studerendes kreativitet (som målt i denne test), og i deres kompetence
til at samle og organisere ressourcer. Uddannelsen har baseret på undervisernes erfaringer haft en
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hypotese om forskel mellem de danske og internationale studerende. Derfor er der i figur 6 skelnet
mellem disse to grupper. Desuden skelnes mellem den nævnte baggrund som hhv. håndværker eller
student. I kontekst af denne case-beskrivelse vil vi dog ikke gå i dybden med disse variationer i
studenterpopulationen, men nøjes med at henvise til de gennemsnitlige tal, der fx viser en før og
efter forskel på 11% når det gælder kreativitet, på 9% når det gælder at samle og organisere ressourcer
og 7% når det gælder håndtering af usikkerhed. Se mere i sidste afsnit om udviklingen i evaluering
af forløbet fra 2017 og frem til seneste gennemløb i skrivende stund, efterår 2018.

Figur 11. Før og efter måling med brug af ASTEE test i forbindelse med projektforløb efterår 2018. Flere oplysninger
Flemming Vind Christensen eller Lars Norup Hedegaard fra bygningskonstruktør-uddannelsen. Om ASTEE testen,
se http://eng.ffe-ye.dk/knowledge-centre/development-projects/astee

Situeret, medieret og distribueret læring

Generelt har bygningskonstruktør-uddannelsen et rigtig godt samarbejde med praksis-feltet. Der er
en fælles interesse, og uddannelsen modtager meget gerne feedback fra aftagerfeltet, og desuden
sidder flere undervisere med i bestyrelser i virksomheder. På den måde er forløbet bare en lille
brik, der sammen med en hel masse andre fælles berøringsflader bidrager til interaktion mellem
profession og uddannelse. Men selv om der på grund af uddannelsens historik måske er tættere
samspil end i nogle af de andre professionsuddannelser kan man stadig hævde, at der generelt
gennem uddannelsen burde lægges endnu mere vægt på det samspil set i lyset af, at vi arbejder med
kompetencemål, og at den situerede læring ser ud til i høj grad at komme de studerende til gode (figur
6). Selv om der er et løbende tæt samarbejde mellem profession og uddannelse på underviserniveau
er det jo ikke givet, at den enkelte studerende oplever, at tingene hænger tæt sammen. Det konkrete
modul er dog bygget op så de studerende i samarbejde med andre studerende arbejder i mødesteder
mellem uddannelsespraksis og professionspraksis og/eller campusarena og professionsarena som
illustreret i modellen i figur 5. Portfolien som dokumentations- og evalueringsværktøj er med til at
pilen i modellen reelt bliver til en dobbeltpil. Hvis der i uddannelsespraksis arbejdes med beregninger
på en bestemt type konstruktioner, er det meningsfuldt, hvis de skal ud skal løse en konkret
udfordring, der indbefatter konstruktioner i professionspraksis, og det skulle så gerne fortsætte, så
”resultaterne” kommermed tilbage som ”modeller”, der igen kan perspektiveres teoretisk. ”Modeller”
er sat i citationstegn, da det ikke er skummodeller som tidligere, der bliver anvendt til denne form
for mediering, men digitale 3-dimensionelle modeller.
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Fremadrettede tiltag

Vi kender ikke fremtiden, men såvel branchen som samfundet stiller øgede krav til en innovativ
forståelse og villighed som værdiskabende faktor i forhold til den omgivende verden. Bygnings-
konstruktør-branchen, såvel den rådgivende som udførende, er konkurrencemæssigt udfordret
af billig arbejdskraft fra nabolande. Konkurrencen er med til at aktualisere behovet for netop
entrepreneurielle kompetencer i uddannelserne og hos den enkelte studerende. Så imens vi har
arbejdet på denne udgivelse, er der kommet øgede krav til netop det at uddanne bygningskon-
struktører med en innovativ fagforståelse og professionel identitet. Kravene udmunder sig helt
konkret i, at der fremadrettet etableres tilsvarende forløb, til det her beskrevne, der hidtil kun er
gennemført på uddannelsens 3. semester, på de efterfølgende semestre i uddannelsen. Hvordan
progressionen skal være er i skrivende stund uafklaret. Men netop fordi den innovative forståelse
skal være samfundsmæssigt værdiskabende, vil fokus nødvendigvis rettes mod procesforståelsen og
værktøjerne til at kunne planlægge og dokumentere det udviklingsmæssige forløb. Hvis man ser på
evaluering fra de studerende i det beskrevne forløb fra 2017, og fra de næste gennemløb i 2018, var de
studerende fra 2017 noget frustrerede over, at der ikke var samarbejde med sundhedsuddannelserne,
som de havde hørt ældre studerende henvise positivt til. Man må altså ikke underkende værdien i
det tværfaglige arbejde, som der skabes grobund for i uddannelsesforløbet netop ved at lade f.eks.
bygningskonstruktører og sygeplejersker udforme fælles projektløsninger. Det skal dog nævnes, at
denne frustration ikke er kommet frem i evalueringerne fra det seneste gennemløb efterår 2018.
Der er stadig nogle udfordringer, fx med forskelligt niveau af engagement i forløbet når det gælder
forskellige grupper af studerende, men som resultaterne i figur 6 underbygger, er der ikke tvivl om
at dette er et område, som der også fremadrettet vil blive prioriteret i uddannelsen. De studerende
vil i forbindelse med projektet fremadrettet i stigende grad blive introduceret til de nye digitale
muligheder, for at vurdere byggebranchens brug af materialer set i forhold til bæredygtighed og
cirkulær økonomi.

Case fra bioanalytikeruddannelsen: Studerende i
klinisk uddannelse skaber sammenhæng gennem
brug af portfolio

Af Jette Kofod-Nielsen og Vibe Alopaeus Jelsbak

Indledning og centrale pointer fra casen

På bioanalytikeruddannelsens 3. semester har de studerende 6 ugers teoretisk undervisning efter-
fulgt af 14 ugers praktik på et hospitalslaboratorium. Semesteret afsluttes med en klinisk prøve,
hvori de studerende blandt andet skal vise, at de kan handle professionelt og tage ansvar for
professionsudøvelse i en praktisk, klinisk studieaktivitet. Der er desuden en teoretisk udprøvning,
hvori de studerende i en refleksionsopgave skal beskrive og reflektere over relevant teori i forhold
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til professionsudøvelsen. Undervisningsforløbet er rammesat, så de studerende når de kommer i
praktik, bliver introduceret til at arbejde med portfolio i praktikken som en logisk følge af, at de
allerede på 1. og 2. semester har arbejdet med portfolio i den teoretiske undervisning. Her bruger
de både individuelt og i studiegrupper tre forskellige portfoliotyper: arbejdsportfolio, feedback
portfolio og en præsentationsportfolio. Tilsvarende er den kliniske portfolio tredelt, så de studerende
arbejder i arbejdsportfolio og kan tilbydes at få feedback fra underviser via feedbackportfolio. Sidst
afleverer de forskellige udprøvningsaktiviteter i deres præsentationsportfolio. Selve indholdet i den
kliniske portfolio er struktureret efter de parametre, som de studerende skal arbejde med, når de
skal vurdere professionsudøvelse. Når de studerende lærer teoretiske emner mens de er i prakti,
oplever de et tredje læringsrum i form af teori-lokale situere i umiddelbar nærhed af den praksis,
som teorien udspringer fra. Afslutningen af undervisningsforløbet indeholder blandt andet en klinisk
udprøvning, som er koblet med at studerende skal koble deres praksishandlinger med refleksion over
teoretisk baggrund for disse, herved bliver indholdet i undervisningsforløbet lige stærkt relateret til
teori som til praksis. Dette understøtter desuden den studerende som en sommerfugl med hhv en
praksisvinge og en teorivinge, som gerne skal vægte nogenlunde ligeligt i gennem forløbet. Og kan de
studerende videreformidle denne refleksion og sammenhæng til de færdiguddannede bioanalytikere,
som de møder i praktikken, vil det understøtte de betydende overgange, som vil opstå mellem
campusarenaen og professionen.
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Det tredje læringsrum

Som underviser i klinisk uddannelse på bioanalytikeruddannelsen har man oftest adgang til et lokale
på den kliniske hospitalsafdeling, hvori studerende kan sidde og arbejde med teoretiske emner rela-
teret til de analyser, de møder på den enkelte afdeling. På de afdelinger, hvor der ikke er adgang til et
lokale som de studerende kan arbejdemed teoretiske emner relateret til praksis i, bliver de studerende
i højere grad ødt til at etablere deres eget lille område til teori-træning i praksiskonteksten. Der er
altså forskellige vilkår på forskellige afdelinger for, i hvor høj grad de studerende får adgang til et
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dedikeret undervisningslokale. Nogle studerendemå altså i højere grad end andre etablere et mentalt
3. læringsrum, hvor andre studerende har et dedikeret teoriundervisningslokale i praksiskonteksten,
et regulært 3. læringsrum. I klinisk uddannelse tilrettelægger den kliniske underviser forløbet og
tilpasser det, så de studerende får så optimale rammer som det er muligt for at opnå de læringsmål,
der er tilknyttet. Men forløbet skal samtidigt tilpasses til hvor og hvornår det passer ind i afdelingens
arbejdsgange og procedurer, at der er studerende til stede ved de forskellige arbejdsstationer. Dette
er særligt udfordret i de afdelinger, hvor besparelseskrav og krav om øget effektivitet har konkrete
konsekvenser. Når et klinisk uddannelsesforløb som det på S3 tilrettelægges, vil der være tidspunkter,
der er sat af til at studerende arbejder med og/eller undervises i teori. Eftersom det sker fysisk i en
hospitalskontekst, kan man ikke helt sige det fri fra at have praksisrelation, men det er i et lokale
med borde og stole, så det ligner ethvert andet teorilokale. Forskellen til uddannelsesinstitutionens
teorilokaler er formodentlig primært, at de ved at rejse sig fra stolen kan gå direkte hen til den
praksis, som teorien relaterer til, og så se det ske i professionens kontekst. Herved bliver teori lært i
den kliniske kontekst understøttende for, at de studerende etablerer et mentalt tredje læringsrum. De
studerendes læring bliver koblet til erfaring og oplevelse, og ved den kliniske undervisers bevidste
anvendelse af dialogisk undervisning, kan de studerende bringes til at reflektere over teoriens
rolle i forhold til praksis. Foruden dage hvor studerende i klinisk uddannelse arbejder med teori
i teori-lokaler på hospitalet, har de studerende også introduktioner til forskellige arbejdsstationer i
laboratorierne ved selve apparaturet. Her lærer de studerende om håndteringen af apparatur og om
arbejdsgangene omkring apparaturet, bla. også mhp at sikre kvalitet i arbejdet, da kvalitetssikring
er en central del af bioanalytikernes arbejdsområde. De studerende er i en udviklingsproces gennem
dette undervisningsforløb, hvor de går fra at se en procedure og forstå teorien bag gennem træning
i undervisningsforløbet ender med at kunne udføre proceduren selvstændigt og uden vejleders
nære tilstedeværelse. Denne selvstændige praksisudførelse er det, der udprøves ved afslutningen
af undervisningsforløbet.

Teori-praksis kontinuum

Hvis man indholdsmæssigt skal placere semester 3-undervisningsforløbet på den pil, der repræsen-
terer spændet mellem teori og praksis, så vil den blive placeret lige præcis midt på.
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Figur 12. Kontinuumpilen viser hvorledes indholdet i bioanalytikeruddannelsens 3. semester samles på midten

Særligt eksamen begrunder placeringen, da den består af praktiske handlinger i sammenhæng med
den teori, der ligger til grund for de praktiske handlinger. De studerende arbejder med en praktisk
professionsrelevant procedure, som de viser og bedømmes på. I forbindelse med den praktiske
færdighedsudøvelse har den studerende arbejdet med relevant teori, som de har reflekteret over
og nedfældet i en portfolioopgave. Hensigten med et forløb som dette på 3. semester understøtter at
pilen gøres kortere, hvilket skal forstås som at afstanden mellem teori og praksis forkortes. Dette er
særligt gældende, jo tættere man kommer på eksamen i dette forløb, og det vil være særlig tydeligt
om dette lykkes idet eksamensformen (praktisk klinisk prøve kombineret med skriftlig refleksion
over tilhørende teori) er designet til at udprøve om den studerende kan koble teori og praksis. Mange
elementer, som understøtter de studerendes læring i forløbet, påvirker pilens bredde på forskellig
vis. Nogle studieaktiviteter vil fokusere på den studerendes praktiske håndtering af procedurer,
mens andre studieaktiviteter sætter fokus på det teoretiske indhold, som skal kendes, for at den
studerende kan forstå baggrunden for de praktiske elementer. Begge disse eksempler vil trække i den
ene eller den anden retning, idet de vil placere sig på pilen forskudt fra midten. Når dette kombineres
ved at studieaktiviteterne samler fokus på det teoretiske indhold med håndteringen af procedurer,
vil man kunne argumentere for at pilen ”bliver kortere” – at der kommer kortere afstand mellem
teori og praksis. Indholdet i bioanalytikerprofessionen udvikles sammen med den øgede viden om
diagnostiske tiltag og den øgede belastning der er med flere ældre og syge i samfundet. Konstant
krav om at øge bioanalyse samtidigt med at midlerne i sundhedsvæsenet reduceres stiller høje krav
til professionens udvikling, både indholdsmæssigt og organisatorisk. Det vil sige, at bioanalytikere
også som færdiguddannede kan møde ny teoretisk viden eller nye praktiske tiltag, som professionen
forventes at inddrage som en del af professionens indhold. Der vil altså ske en konstant udvikling
og udvidelse af teori-praksis-kontinuummet set i et overordnet perspektiv, mens det nærværende
undervisningsforløb har som mål at få skabt kortere afstand mellem teori og praksis.

Klinisk uddannelse med portfolioopgaver

Når de studerende gennem deres klinisk uddannelsesforløb på 3. semester udfører professions-
handlinger og beskriver teorien bag samme handlinger i skriftlige opgaver, får de oparbejdet et
grundlæggende kendskab til eksemplarisk professionel praksis. De træner færdigheder, når de
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udfører procedurerne og når de så bliver stillet overfor at skulle beskrive teorien og eventuelt
reflektere over teorien bag procedurerne, vil de studerende oparbejde kompetencer. De studerende
er blevet introduceret til at arbejde med portfolio som pædagogisk redskab i de teoretiske perioder af
uddannelsen, hvor de anvender både arbejdsportfolio, feedback-portfolio og præsentationsportfolio
både individuelt og i studiegrupper. Når de kommer i praktik, introduceres de studerende til
at udforme en klinisk arbejdsportfolio og evt. feedbackportfolio, hvori de skal placere opgaver,
som de arbejder med i det tredje læringsrum – hvor de inddrager teori om et praksiselement
og beskriver sammenhængen mellem teori og praksis. I den kliniske portfolioopgave skal de
studerende arbejde teoretisk med fem konkrete elementer, der ligger til grund for vurderingen af
praktisk færdighedsudøvelse (indhold & rækkefølge, nøjagtighed, lethed, integration og omsorgsfuld
væremåde). Herefter skal de studerende træne ved at vurdere hinanden udføre en procedure, hvor
de scorer udførelsen inden for disse kategorier. De studerende kan give hinanden feedback og de kan
tilbydes feedback fra underviser på både portfolioopgave og udførelse af færdighed for at understøtte
deres refleksion over koblingen mellem teori og praktisk færdighedsudøvelse.

Sommerfuglemodellen

Idet de studerende arbejder med procedurer og bioanalyser og de tilhørende teoretiske og praktiske
vidensmål, vil den enkelte studerende gennem refleksion over disse og sammenhængen mellem
dem kunne samle teori- og praksis-vingerne, hvorved sommerfuglemodellen finder sin relevans.
Hvis denne sammensmeltning af viden skal ske i den enkelte studerende, er der brug for bioana-
lytikerunderviserens stilladsering af processen. Bioanalytikerunderviseren tilrettelægger teoretisk
undervisning, hvori de studerende er sammen i små grupper. Disse gruppekonstellationer hjælper
de studerende til at opbygge en dialog om emnerne og herved sammen skabe en ny forståelse
og måske også kompetence. Så på trods af at de studerende i sidste ende evalueres individuelt,
skaber gruppekonstellationen rammer for en social videnopbygning. I den kliniske uddannelse er
det erfaringen, at der er særlig god videnopbygning blandt studerende, som er på nogenlunde
samme niveau, når de har gruppearbejde. De studerende bidrager i gruppearbejdet med hver deres
praksisfortællinger, som de i dialog kan koble teoretisk forståelse på. Ved hjælp af dialog i grupper og
de rammer, som portfolioopgaverne altså skaber, vil den enkelte studerendes udgangspunkt enten
være at kunne stå stærkt i praksisvingen og trække en teori-vinge med i sin sammensmeltning til
en hel sommerfugl eller omvendt, en studerende kan tage udgangspunkt i teoretisk forståelse og
efterfølgende forstå relevansen af dette gennem praksisfortællinger.

Den udvidede transfermodel

For at de studerende vil kunne anvende det, de har lært i klinisk uddannelse på 3. semester i nye og
anderledes sammenhænge, gælder det, at de er reflekterede ift. indholdet. At de kan se en relevans
af det lærte i andre bioanalytikersammenhænge end der hvor de er i klinisk undervisning på 3.
semester. Dette hjælpes de til via interaktion med den kliniske underviser. Men de hjælpes også til
det via interaktion med patienter og borgere og med potentielt kommende bioanalytikerkolleger
på de kliniske afdelinger. Interaktionen med bioanalytikere i hverdagens praksis kan give de



Del 2: Seks cases 62

studerende indsigt i, i hvor høj grad de forskellige videnformer er til stede i daglig praksis. Herved
understøttes studerendes oplevelse af transfer via interaktion med andre. Til tider hænder det, især
når de studerende indgår i dialog med bioanalytikere, der ikke er ny-uddannede, at de kan møde
professionsrepræsentanter, der lægger mest vægt på praktiske færdigheder og som i mindre grad kan
italesætte teorigrundlaget, om end de formodentlig bærer det som en tavs viden. Årsagen til dette
kan være, at der først i de senere år er blevet lagt mere vægt på de mere generiske kompetencer som
kommunikation, etik, at kende egne udviklingsbehov og sundhedspsykologi i uddannelsen. Derfor
har erfarne bioanalytikere ikke nødvendigvis den samme nysgerrighed overfor eller det samme sprog
til italesættelse af de faglige områder, der kan synes i periferien af professionens arbejdsområder,
som for eksempel etiske dilemmaer eller tværprofessionelle problematikker. Nyuddannede bioana-
lytikere derimod bærer en anden læringstradition med sig gennem campusbaseret grunduddannelse
og ikke mesterlæreuddannelse. Når de indgår i dialog med studerende, kan de potentielt set udvise
enmere reflekteret tilgang til egen praksisudøvelse, hvorved pilen, som peger frem og tilbagemellem
campusarena og professionsarena styrkes og danner grundlag for betydende overgange.

Fremadrettede tiltag

Det vil formodentlig gavne professionens videnopbygning og kontinuerlige udvikling, hvis også
bioanalytikere, der har været i faget længe kunne byde aktivt ind i dialog med studerende i klinisk
uddannelse. Kontakten mellem erfarne bioanalytikere og studerende kan gennem dialog stimulere
udviklingen af en læringskultur på en klinisk afdeling, så også erfarne bioanalytikere vedbliver med
at udvikle deres faglige teoretiske viden og kompetencer. Ved at italesætte teorien mere eksplicit
end man er vant til som erfaren bioanalytiker og ved at søge forklaringer på teori og på handlinger,
understøttes den livslange læring som er nødvendig i en profession, med så stor teknologisk og faglig
udvikling i som bioanalytikerprofessionen.



Del 3: Diskussion og perspektiver for
professionsdidaktisk forskning og
udvikling fremadrettet
Denne sidste del 3 starter med en tværgående analyse, struktureret under overskrift af de forskellige
anvendte modeller. Dette efterfølges af en tematisk diskussion - under overskrift af en række
temaer, der er identificeres ud fra de 6 cases, og med diskussion på tværs af uddannelseskontekster.
Diskussionen leder videre til overvejelser om, hvordan vi foreslår det samlede materiale kan
anvendes i fremadrettede diskussioner om det at uddanne til en profession.

Analyse på tværs af de 6 cases

De undersøgelsesspørgsmål vi har stillet til den tværgående analyse handler om, hvilke ligheder og
forskelle, og generiske versus kontekstuelle faktorer, der fremstår ved analyse af de 6 cases på tværs.
Fælles for de 6 cases er, at undervisere/uddannelser har sat initiativer i gang med henblik på at
”nytænke teori-praksis relationerne”. Vi har valgt i analysen både at have fokus på undervisernes
italesættelse af og umiddelbare refleksioner over disse initiativer, og på deres refleksioner, som
de medieres af de forskellige professionsdidaktiske modeller. Dette valg er truffet i en erkendelse
af, at professionel læring, også for undervisere i professionsuddannelse, grundlæggende er båret
af en oplevelse af meningsfuldhed (Hatlevik & Havnes, 2017). Det overordnede formål er at
udvikle et materiale, der kan anvendes i underviseres løbende udvikling af den måde, der bedrives
professionsuddannelse på – og med denne intention må underviserperspektivet været et vigtigt
startsted i analysen. Det er imidlertid også centralt at gå bag om og udfordre de blinde pletter –
og det er her modellerne og den professionsdidaktiske forskning spiller en vigtig rolle i analysen.
Overordnet set er den tværgående analyse inspireret både af komparativ/kontrasterende case-
metode (Ehn & Löfgren, 2006), og af tematisk analyse (Braun & Clarke, 2006). Første del af analysen
beskrives med modellerne som overskrift, anden del under overskrifter fra den tematiske analyse.
Disse afsnit præsenteres som en diskussion med de teoretiske referencer.

Det tredje læringsrum

Vi har i de seks cases set flere eksempler på, at det tredje læringsrum så
at sige etableres mentalt ”i de studerende”, som fx i case fra læreruddannelsen, hvor etableringen
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af det mentale tredje læringsrum medieres af video fra professionspraksis, mens de studerende
fysisk sidder på campusarena. Der er endvidere eksempler, hvor man kan se det 3. læringsrum
som både et mentalt og et konkret, fysisk sted, hvor de studerende arbejder og lærer. I cases
fra ergoterapeut -, bioanalytiker - og socialrådgiver-uddannelserne arbejder de studerende på
professionsarenaen, med ”borgerne“ i deres dagligdags liv, og integrerer i den forbindelse teori.
Ergoterapeutstuderende har en kopi af en lejlighed på campus. De socialrådgiverstuderende arbejder
med teori, mens de sidder fysisk i ”Nøglen”, som er et boligsocialt tilbud. I designteknolog-
uddannelsen og bioanalytikeruddannelsen er de studerende situerede i en praksiskontekst, hvori de
stilladseret af en vejleder arbejder med at integrere teoretiske elementer, som har direkte relevans
for den praksis, de arbejder i. Bygningskonstruktør-uddannelsens studerende skaber relationer med
repræsentanter fra fagets praksis i et projektforløb. Herved er de studerende i et læringsforløb i
samarbejde med professionens praksis og er fysisk placeret på professionsarenaen i dele af forløbet
og på campusarenaen i andre.

Som det er fremgået af baggrundsafsnit i del 1, bliver der i FoU i sundhedsuddannelserne typisk
henvist til begrebet “det tredje læringsrum” som et konkret fysisk rum, fx anvendt til færdigheds-
træning, mens det i den pædagogiske verden i højere grad er blevet brugt som en metafor til at
beskrive processer og aktiviteter i mødet mellem arenaerne. Begge forståelser kommer frem i de
6 cases, så på tværs af cases vil vi konkludere, at tredje læringsrum på en meningsfuld måde kan
forstås som både mentale og fysiske rum. Baseret på den tværgående analyse vil vi dog plædere for
at udvide forståelsen af det tredje læringsrum som en fysisk lokation. Eksempler viser, at det ikke
“bare” handler om et rum til simulation og færdighedstræning. Det må ses som et komplekst rum,
hvis indretning og form er stærkt afhængig af den konkrete profession. Det kan kort fortalt både være
et boligsocialt tilbud i en forstadslejlighed og en lejlighed på campus hvor ergoterapeuterne øver sig.
Det er altså et sted, der ikke kan beskrives entydigt jf figur 2. Men fælles for det tredje læringsrum -
set som et fysisk rum - er pointen om, at de studerende potentielt kan agere i komplekse lokationer,
der kan understøtte udviklingen af forskellige vidensformer plus færdigheder og kompetencer,
både når de bevæger sig på campusarena og professionsarenaen. Hermed bekræftes pointen fra
baggrundsafsnit om teori-praksis relationerne: at forskellige vidensformer i princippet kan komme
til stede på alle uddannelsens arenaer. Den klassiske forståelse af, at teori er det der foregår på campus
og praksis er det der foregår i praktik kan måske nogle gange komme til at spærre for fantasifuld og
innovativ anvendelse af lokaliteterne, på begge arenaer?

Teori-praksis-kontinuum-pilen

Teori-praksis-kontinuum-pilen beskriver hvorledes man ikke
umiddelbart adskiller teori fra praksis eller praksis fra teori i professionsuddannelse. Indholdet i
de seks forskellige undervisningsforløb på de seks professionsuddannelser rummer både teori og
praksis. Men de studerendes vej til at forstå sammenhængen er designet forskelligt i de seks cases.
Hvor man i læreruddannelsen og ergoterapeutuddannelsen tager udgangspunkt i fagligt/teoretisk
indhold, der er arbejdet med inden de studerende kommer i hhv. praktik eller i simulationslokaler,
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og i disse lokaler skaber koblingen til professionens praksis, så sker koblingen til dels modsat i cases
fra socialrådgiveruddannelsen, designteknologuddannelsen og bygningskonstruktøruddannelsen. I
de nævnte cases fra disse tre uddannelser tager de studerende i højere grad udgangspunkt i profes-
sionens praksis og inddrager heri teori, som de arbejder med koblet til de konkrete erfaringer. Under-
viserne på bygningskonstruktøruddannelsen og bioanalytikeruddannelsen beskriver i interview, der
ligger bag case-beskrivelserne, hvorledes teori og praksis i deres forståelse ikke kan ses som adskilte.
Teori og praksis kan så at sige være kunstigt adskilt i starten af et forløb, hvorefter de nærmer
sig hinanden ”i en tragt”, som det beskrives i casen fra bygningskonstruktøruddannelsen. Herved
understøttes beskrivelsen af teori og praksis som to former for praksis, eller som en kundskabsform,
der integrerer både teori og praksis, ad referencen til Dewey flere steder ovenfor. De studerende
nærmer sig, iflg. casene fra socialrådgiver -, bygningskonstruktør - og bioanalytikeruddannelserne,
denne kundskabsform hen imod afslutningen af forløbet. Socialrådgivercasen og bioanalytikercasen
beskriver hvorledes teori og praksis smelter sammen og afstanden mellem dem reduceres eller
elimineres. Underviseren fra læreruddannelsen rejser med reference til den måde Lund et al. (2016)
rubricerer de forskellige vidensformer en lidt omvendt, men interessant refleksion om, hvordan den
globale og grundfaglige viden så at sige kan trumfes af den stærke lokale viden, de studerende møder
ud på skolerne.

Studerende som en sommerfugl

Sommerfuglen som model beskrivende den studerende, der samler teori
og praksis ”for at kunne flyve”, er et billede, som alle deltagende undervisere har oplevet at
kunne relatere til. Underviserne i alle cases beskriver, hvorledes kun studerende selv kan samle
vingerne, det er ikke noget andre kan gøre for dem. De beskriver desuden, at der er behov for at
dette arbejde stillladseres af undervisere. Herved præsenterer underviserne en studenter-centreret
læringsforståelse, der accentuerer betydningen af de sociale elementer, og af situering og mediering
af læreprocesserne. I bygningskonstruktør-uddannelsen beskrives det, at studerende kommer til
uddannelsen med forskellig baggrund, hvilket har indflydelse på, at de som udgangspunkt har
forskellig styrke i enten praksis-vingen eller i teori-vingen. For de øvrige uddannelser gælder, at de
studerende som gruppe er mere homogen og at de arbejder ud fra en stærk T eller P-vinge, afhængigt
af det undervisningsforløb, de er i. Alle seks cases beskriver, hvorledes de studerende ender med at
have nogenlunde lige stærke/store vinger ved afslutningen af undervisningsforløbet. Herved er disse
seks cases eksempler på, at det opleves som meningsfuldt for undervisere på professionsuddannelse
løbende at udvikle (på) undervisningsforløb, som hjælper studerende med at integrere teori i praksis
og praksis i teori og hjælpe de studerende med at udvikle to vinger, som den studerende relaterer til
hinanden.
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Transfermodellen udvides

Den udvidede transfermodel beskriver bl.a., hvorledes transfer må
tænkes begge veje - som en dobbelt-pil. Der kan på campus trækkes på professions praksis fx for
at beskrive/diskutere faglige/teoretiske vinkler, og der kan integreres dialog med fagprofessionelle,
som i samarbejde med studerende medierer koblingen mellem campusarenaen og professionsare-
naen. Dette ses i case fra læreruddannelsen, hvor video fastholder de studerendes erfaringer fra
professionsarenaen, hvorved erfaringerne kan anvendes i de studerendes mere teoretisk informerede
analyser i det efterfølgende arbejde på campusarenaen. De af de studerende optagede videoer bliver
herved medierende på samme vis, som det sker i ergoterapeutuddannelsen, hvor de studerende
arbejder med videoer, de har optaget fra hverdagslivet. Disse videoer fra begge cases underlægges
teoretisk analyse med henblik på at fremme en kobling mellem teori og praksis. Ikke kun ergote-
rapeutuddannelsen benytter sig af, at studerende til daglig bevæger sig i praksiskonteksten, dette
gør sig også gældende for designteknologuddannelsens case, idet det tager udgangspunkt i tøj, som
alle så at sige har et hverdagsforhold til. Designteknologuddannelsen og ergoterapeutuddannelsen
anvender således de studerendes hverdagsliv som medierende for kobling mellem teori og praksis,
hvilket skaber en autenticitet, der ser ud til at være værdifuld for transfer. Fokus på autenticitet er
ligeledes til stede i cases fra bioanalytiker -, socialrådgiver - og bygningskonstruktøruddannelserne,
da læringsmål relateres til eksisterende professionshandlinger, som underlægges refleksion over
inddragelse af teori i (simuleret) professionel praksis. I bioanalytikercasen beskrives desuden,
hvordan studerende indgår i dialogmed bioanalytikere, når de er i praktik. Denne dialog understøtter
de færdiguddannede professionelles indblik i de studerendes teoretiske uddannelseselementer og vil
altså indeholde både teoretiske vinkler på praksis og også give de studerende praksisbeskrivelser,
som forstås med den teori, de studerende bærer med sig fra undervisningen.

Diskussion: Perspektiver på professionel læring

Fra disse første korte analyseafsnit, under overskrift af de forskellige modeller, går vi nu videre
til diskussion under overskrift af en række temaer, som er inspireret af en induktiv tematisk
analyse på tværs af materialet. Med disse afsnit bevæger vi os over i en diskussion og fremadrettet
perspektivering – med inddragelse af litteraturen fra del 1, men også med nye vinkler, som vi er
blevet opmærksomme på i processen, og derfor med inddragelse af supplerende litteratur. I denne
tematiske diskussion vil ‘professionel læring´ blive tematiseret på forskellig vis: 1) som iterative
processer stimuleret i grænsekrydsning, 2) som professionel læring set i et dialogisk perspektiv, og
3) med særligt fokus på de studerendes mening og agency.
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Professionel læring - spiralformet iterativ udvikling,
men måske ikke så ofte med underviseres
grænsekrydsning?

I den teoretiske baggrund henvises til grænsekrydsning mellem arenaer, fx i forbindelse med
de studerendes arbejde med ægte problemstillinger fra professionens praksis (Tsui & Law 2007).
Problemstillinger i professionel praksis er sjældent så veldefinerede, som de problemformuleringer
en studerende vil kunne formulere ud fra et mere akademisk afsæt. De er generelt multifacetterede,
og vil i nogle tilfælde kunne minde of det man kalder ”wicked problems” (”a problem that is difficult
or impossible to solve because of incomplete, contradictory, and changing requirements that are
often difficult to recognize….”). Tsui og Law (2007) refererer til de mulighedsrum for kooperativ
vidensgenerering i arbejdet med sådanne multifacetterede problemstillinger, der netop kan opstå
ved grænsekrydsning mellem arenaer. Det ser på tværs af cases i materialet ud til, at underviserne
er meget opmærksomme på sådanne mulighedsrum. De refererer alle på forskellige måder til,
hvordan de kan støtte de studerende i iterative processer, hvor erfaringer fra professionens praksis
og afprøvning i praksis reflekteres. I casen fra læreruddannelsen fremhæver underviseren, at de
studerendes video fra undervisning i deres praktik er med til at mediere processen, og én af de
ting de studerende fremhæver (se citater i casen) er netop, at de tager denne konkrete artefakt med
frem og tilbage (grænsekrydsning). I designteknologuddannelsen arbejder de studerende med en
webshop, og anvender i deres undersøgelser, det laboratorium, som findes på uddannelsens matrikel.
Et laboratorium som også anvendes af professionelle praktikere. I ergoterapeut-uddannelsen er
det aktivitetsanalyse, der illustreres som en arenakrydsende opgave, hvor de studerende gennem
uddannelsen stilladseres i aktivitetsanalyse med en spiralformet gradvis øget kompleksitet. MEN en
anden del af pointerne fra Tsui og Law (2007) om kollaborative projekter, med tættere samarbejde
mellem studerende, undervisere og professionelle praktikere, kommer derimod til udtryk påmarkant
forskellige måder i de forskellige cases – og i de interview med underviserne som var en baggrund
for udviklingen af herværende materiale. I casen fra socialrådgiver-uddannelsen refereres direkte til
‘samskabelse´, og det fremgår, at der er flere led i bachelorprocessen, hvor både den professionelle
praktiker og UC-underviseren på samme tid er tilstede sammen med de studerende. Og det bliver i
den forbindelse interessant, at de studerende eksplicit fremhæver, at den professionelle praktiker
bidrager med noget andet end underviseren fra uddannelsen. Det skal dog også understreges,
at et sådant meget tæt samarbejde omkring bacheloropgaven ikke er normen på socialrådgiver-
uddannelsen. Initiativet er kommet til stede, fordi der er nogle aktører, der har gjort en ekstra indsats
for at øge grænsekrydsningen. Initiativet er personbåret og ikke institutionelt forankret. Faktisk er
rammesætning af de forskellige mødesteder, hvor professionelle praktikere kan møde de bachel-
orstuderende, ikke gennemført i det efterfølgende år. Ligeledes bliver det tydeligt i refleksionerne
i casen fra læreruddannelsen, at grænsekrydsninger - hvor aktørerne, i dette tilfælde undervisere
fra professionshøjskolen og lærerne fra skolen, kommer til at interagere mere end sporadisk og evt.
indgå i nye roller i stilladsering af de studerendes processer - ikke er så hyppige. Modsat til dette
ser Bioanalytikeruddannelsen ud til i højere grad at have haft en kultur, hvor det er naturligt, at
de professionelle praktikere også underviser på campusarenaen og vice verca - altså en institutionel
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forankring af mødesteder. Selv om de seks cases naturligvis kun er enkeltstående eksempler fra de
pågældende uddannelser, kunne man baseret på denne analyse have en hypotese om, at tærsklen
for udvikling/re-design af undervisning i professionsuddannelse med inddragelse af bevægelse frem
og tilbage i grænsekrydsning mellem arenaerne ikke nødvendigvis er så høj. Derimod kunne der
var en indikation på, at tærsklen er noget højere, når det gælder udvikling og forandring, der
indebærer at aktørernes skal indgå i nye roller og - med reference til Zeichner (2010) - fx agere som
samarbejdende aktører på tværs af arenaerne. Der kan være meget forskellige logikker på spil på en
uddannelsesinstitution versus en skole, et sygehus eller andet, og vi er givetvis som professionelle
på hver af disse forskellige arenaer indkultureret i de gældende kulturer og måder at gøre tingene
på. I litteraturen om samskabelse mellem professionelle praktikere og professionsuddannelse, i.e.
læreruddannelse, anvender De Vries et al. (2007) termen “knotworking” til at beskrive, at aktørerne
i tætte projektsamarbejder er nødt til at arbejde med de knuder, der næsten altid vil opstå, når man
overskrider hverdagslogikkerne og bringes sammen på nye måder. Det ser baseret på litteraturen
imidlertid ud til, at det eksplicitte arbejde med sådanne knuder oftest vil opleves som berigende for
både professionelle praktikere og uddannere – og både undervisere og studerende ser ud til at kunne
vinde ved, at der arbejdes på at overkomme udfordringerne (se fx Miller, McDiarmid & Luttrell-
Montes 2006, Mule 2006). Begge disse studier er fra en læreruddannelseskontekst, og danske tiltag
og undersøgelser i forbindelse med samskabelse, hvor studerende fra læreruddannelsen udvikler og
undersøger sammenmed lærere og pædagoger, og anvender erfaringer herfra i deres bacheloropgave
– parallelt til casen her fra socialrådgiveruddannelsen - viser ligeledes både (store) potentialer, men
også, at der skal arbejdes med knuder og forskellige logikker, der også kan handle om forskellige
horisonter i praktisk planlægning (Nielsen et al. 2018).

Professionel læring – og dialogisk undervisning

Dialog og en dialogisk tilgang til de studerendes læreprocesser nævnes gentagne gange i de
forskellige cases, fx i case fra designteknologuddannelsen i forbindelse med formulering af pro-
blemstillinger til yderligere undersøgelse, og diskuteret relateret til, at de studerende skal støttes
i at tro på egne ideer. I bioanalytiker case refereres særligt til dialog i grupper af studerende
medieret af portfolio-opgaver. Og det dialogiske perspektiv fremstår også direkte eller indirekte
i de andre cases, fx som et metaperspektiv i det demokratiske samskabelsesperspektiv i case fra
socialrådgiveruddannelsen. Dialogisk pædagogik og dialog i undervisningen er i de seneste år meget
hyppigt diskuteret i både didaktisk forskning og i udgivelser rettet mod professionelle praktikere på
primært og sekundært niveau (se fx Alexander 2008, Dysthe, Bernhardt & Esbjørn, 2012, Nystrand
et al. 2003). Der er langt hen af vejen konsensus om, at dialogisk undervisning både handler om
kommunikationsmønstre i et klasserum, altså den tilgang man tager til stoffet, og om elevers
forståelse af - og sprog til at tale om egen læring. Alexander (2008:105) fremhæver, at dialogisk
undervisning er: 1) kollektiv, der arbejdes sammen, 2) reciprok, man overvejer alternative måder at
anskue en sag på, 3) støttende, der er ingen forkerte svar, 4) kumulativ, man bygger videre på de
andres ideer, og 5) formålsrettet, der er uddannelsesmæssige mål med det man gør.

Spørgsmålet er så, hvad dialogisk undervisning vil sige på videregående uddannelse – og her specifikt
når det gælder professionsuddannelse? I analysen på tværs af de seks cases fremstår flere forskellige
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forståelser, og man kan fx rejse spørgsmålet om det bare handler om, at der i undervisningen indgår
gruppearbejde med dialog? Hvis man se på forsknings og udviklingslitteraturen på tertiært niveau
fremhæves dialogisk pædagogik også, men – vil vi hævde - ikkemed tilsvarende konsensus om, hvad
en dialogisk tilgang i en professionel læringsproces indebærer. Et interessant eksempel ift. Alexander
(2008) referencen ovenfor er, at en dialogisk tilgang i videregående uddannelse i forskningen bl.a.
diskuteres i relation til (løbende) evaluering og feedback. Der har i den internationale litteratur
været en bevægelse fra ”assessment of learning”, til ”assessment for learning” og senest ”assessment
as learning” (Dann, 2014), hvor evaluering ses som indflettet i undervisningen, baseret på, at
deltagerne løbende træffer komplekse og ikke altid bevidste beslutninger om, hvordan og på hvilke
måder de engagerer sig i forskellige aktiviteter og samspil i undervisningen. Her ses evaluering
og feedback i uddannelsen altså som tæt knyttet til de studerendes løbende identitetsudvikling.
Den (nødvendige) dialogiske tilgang må i denne kontekst handle om de studerendes sprog til
at tale om egen løbende proces - både i relation til læring og professionel identitetsudvikling. I
casen fra bygningskonstruktøruddannelsen refereres netop til den løbende udvikling af professionel
identitet gennem uddannelsen, og hvordan uddannelsen kan understøtte denne udvikling. Det
fremhæves i casen, at grænsekrydsning mellem arenaerne både kan stimulere en videns- og en
holdningstilegnelse - og holdningstilegnelse diskuteres bl.a. som løbende udvikling af professionel
identitet som bygningskonstruktør. Dette bliver i casen særligt relevant fordi de studerende kommer
med en meget divers baggrund. Inspireret af dette kunne man foreslå, at det - i fremadrettede
diskussioner af, hvad ‘en dialogisk tilgang´ i stimulering af professionelle læringsprocesser vil
sige - er interessant med overvejelser om, hvordan man løbende kan stilladsere de studerendes
metadiskussioner af egen professionelle læring og identitetsudvikling. Baseret på litteraturen fra
del 1 handler dette både om parathed til at se en situation fra flere synsvinkler og på nye måder
(Kinsella & Pitman, 2012), og om dialog mellem praktiske erfaringer og basale principper, som i
fortolkningen af Aristoteles thêoria-begreb (Knudsen 2012), og i modstillingen/samstillingenmellem
global og lokal viden (Lund et al. 2016). Endvidere refereres med Heggen (2013) til en personlig
identitetsdannelse knyttet til udøvelse af professionen, med tæt kobling af professionel læring og
identitet og med er dynamisk perspektiv på en given professions kerne. Det taler for, at en dialogisk
undervisning i en professionsuddannelse bl.a. må involvere et tæt samarbejde med professionens
praksis, som fx i eksemplet i casen fra socialrådgiveruddannelsen, hvor der kommer flere stemmer
frem i relation til en konkret udviklingsindsats.

Der er imidlertid også nogle paradokser som fremhæves i forskningen. McDonnell og Curtis (2014)
fremhæver det som et paradoks, at den udbredte kollaborative og dialogiske tilgang til undervisning
ikke afspejles i evalueringspraksis på de videregående uddannelser, hvor der stadig er klar markering
og oplevelse af underviseren som eksperten og lederen i feedback og evaluering. Det kan suppleres
med begrebet evaluative judgement fra Boud et al. (2018). Her argumenteres for, at de studerende
i videregående uddannelse skal udvikle kompetence til at evaluere, hvad kvalitet er inden for det
pågældende fagområde. Dette fordrer kritisk refleksion over og dialog om egne og andres projekter
og produkter. Casen fra designteknolog-uddannelsen giver nok det bedste/mest enkle eksempel på de
studerendes grundige arbejde med vurdering af kvalitet indenfor denne meget håndværksbaserede
uddannelse. Vi vender tilbage til dette i næste afsnit, men særligt mht. det nævnte paradoks er
casen fra socialrådgiveruddannelsen et rigtigt godt eksempel. De studerende i denne case er meget
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opmærksomme på hvad, af hvem, og hvordan deres projekter vil blive vurderet til eksamen. De
oplever en så stor tilfredshed i arbejdet med den udvikling, de har sat i gang, situreret ude i
professionens praksis, at de kan se ud over dette, i og med de udtaler at projektet har været
en succes uanset karakter – men opmærksomheden på prøven er der i meget høj grad. Generelt
kan kollaborative processer med peer-feedback og lignende let blive oplevet som et add-on af de
studerende, hvis de alligevel i sidste ende oplever at blive vurderet ud fra én bestemt ekspert-stemme.
Fremadrettet er det værd at overveje, hvordan man får flere studerende til at vælge at indgå i tætte,
potentielt identitetsstimulerende, men også risikofyldte samarbejder med professionens praksis i
forbindelse med projekter gennem uddannelsen. Hvordan motiveres de studerende til at indgå i
de nogle gange svære kollaborative processer, hvis de har et billede af at det er “noget andet”, der
belønnes til eksamen? Man kunne baseret på disse overvejelser anbefale, at der fremadrettet må
arbejdes på at udvikle prøveformer som i højere grad er alignet til mål om, at de studerende udvikler
“evaluative judgement” (Boud et al. 2018).

Denne kobling mellem dialogisk undervisning, og studerendes identitetsudvikling, og udvikling i
holdning til hvordan kvalitet ser ud inden for deres fag, som her er berørt, giver en naturlig tråd
videre til det sidste tema om de studerendes oplevelse af mening og agency.

Professionel læring – og oplevelse af mening og agency

Der er i de seks cases på forskellige måde reference til de studerendes oplevelse af nogle givne un-
dervisningsformer som meningsfulde, herunder nogle møder med fx professionelle praktikere som
grundlag for meningsforhandling. Meningsforhandling beskrives af Kozleski (2011) som processer,
hvor man kollektivt afprøver forståelser og fortolkninger med hinanden, fx i ramme af samarbejde
om løbende innovation, eksperimenter og undersøgelser. Vi vender tilbage til eksempler på sådanne
processer fra de forskellige cases, men først kort et par supplerende referencer til forskning/teori
om meningsbegrebet i diskussion af professionsuddannelse og i den forbindelse også til begrebet
professional agency. Der er ikke direkte henvisning til begrebet agency i de 6 cases, men der henvises
flere steder til mål om, at de studerende udvikler sig som hele fagprofessionelle med kapacitet
til at handle fag-professionelt - altså professionel agency. Mening må grundlæggende handle om
aktørernes fortolkning af erfaringer (Edwards 2001). Krauss (2005: 763) henviser til mening som den
motivation, der ligger bag tanker, handlinger og anvendelse af viden. Hatlevik og Havnes (2017) taler
i diskussion af professionsuddannelse om (de studerendes) oplevelse af meningsfulde sammenhænge
som det, at de oplever indholdet som begribeligt, at de kan se hvordan arbejdet med indholdet
kan bringe dem videre, og at det opleves som relevant for det professionelle felt uddannelsen er
rettet mod, plus, at de har tiltro til, at de kan mestre uddannelsens krav og forventninger. Mening
kobles eksplicit til frugtbare spændinger i erkendelse af, at det fagligt heterogene er en præmis
for professionsuddannelserne, og at det vil kunne opleves som meningsfuldt af de studerende, at
håndtere spændinger og modsigelser - det handler ikke kun om det gnidningsfrie og let fordøjelige.
Dette er vigtigt i en uddannelse rettet mod professionelt arbejde i nogle gange komplekse og kon-
fliktfyldte situationer: “Begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed er relationelle begreber,
der ikke bare er givet ved det subjektivt oplevede – de peger også på relationen mellem en handlende
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aktør og omgivelserne […] læring vil da kunne forstås som håndtering af kompleksitet i spændingen
mellem kaos og koherens” (Hatlevik & Havnes, 2017:193). Med referencen til de studerende som
handlende aktører bliver professionel agency som nævnt et centralt begreb. Agency anvendes i de
senere år ofte i forskningslitteraturen til at beskrive og indfange, den kapacitet til at tage initiativer
og agere proaktivt, som ser ud til være afgørende i en læringsproces - særligt læring i - eller tydeligt
målrettet arbejdslivet (Goller 2017). Oplevet meningsfulhed må være en af de afgørende faktorer for
at udvikle agency gennem professionsuddannelse. Dette kan både handle om individuel agency og
om kollektiv/relationel agency: “capacity to work with other practitioners drawing on resources that
are distributed across systems to support one’s actions” (Edwards 2005; 2009; 2015).

Tilbage til eksempler fra de seks cases. I ergoterapeut-casen henvises til de studerendes udvikling
af et professionelt blik gennem meningsforhandling i diskussion af videoer fra aktivitetsanalyse.
Dette foregår først på campusarenaen,men i progression inddrages professionsarenaen senere, og det
tilføjes, at praktikkens autentiske situationer giver en særlig dimension og oplevet meningsfuldhed
for de studerende. Det at turde tro på sanserne og udvikle et professionelt blik er ligeledes centralt i
designteknolog casen. Analyse af hverdagslignende situationer “kan” altså noget i forbindelse med
arbejdet på campusarenaen, men autencitet når man er ude i professionel praksis, med virkelige
borgere, giver en særlig dimension. De studerende fra socialrådgiveruddannelsen fremhæver li-
geledes det autentiske, at det de er i gang med at udvikle “gør noget godt for beboerne”. Deres
positive oplevelser af mening handler altså om at føle sig som professionelle der “kan gøre en
forskel”. Studerende fra bygningskonstruktøruddannelsen omtaler selv deres profession som placeret
som: “bindeled mellem aktører med divergerende interesser”. Professional agency handler altså ud
over tekniske og håndværksmæssige færdigheder om at kunne facilitere at fagligheder bringes
sammen, og casen eksemplificerer, hvordan denne kapacitet kan udvikles i det spændfelt mellem
innovation/nytænkning og bygningsbestemmelser, som de studerende må operere i arbejdet med
at finde løsninger på de konkrete udfordringer. I case fra Læreruddannelsen refereres til, at den
fagdidaktiske teori de studerende tidligere havde arbejdet med på campusarena fik en ny og anden
mening for de studerende, da den blev brugt til at analysere erfaringer/video fra praktik. Det
kollektive og relationelle element af mening og agency bliver endvidere tydeligt i denne case,
hvor samarbejdet med medstuderende omtales som en professionel forholden sig til hinandens
fortolkninger. De studerende fra bianalytikeruddannelsen forholder sig ligeledes til hinandens
handlinger og fortolkninger via gensidig sparring på hinandens agering.

Eksempler på udfordringer

På tværs af cases er der altså eksempler på, at det at gøre en forskel i virkelighedens professionelle
arbejde, er en afgørende motivation for de studerende. Og der er tegn på at meningsfulde erfaringer
med at arbejde med udvikling i professionens praksis er med til at bidrage til de studerendes
professionelle agency. Men der er også eksempler på nogle udfordringer eller i hvert tilfælde
opmærksomhedsfelter, som er afgørende for at realisere potentialerne. I case fra læreruddannelsen
tales om stoftrængsel, og både undervisere og studerende nævner, at det udvidede arbejde med
praktikefterbehandling med brug af video tager meget tid. Lars Ulriksen (2014) nævner dette som
en mere generel udfordring i forbindelse med problem - og projektbaserede undervisningsformer.
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Han fremhæver, at det fordrer tid for de studerende, at involvere og engagere sig i et givet
projekt. Så, projektarbejde/studerendes åbne undersøgelser er ikke nødvendigvis noget ‘quick-fix´ i
forhold til motivation, autencitet og - i tilfældet med professionsuddannelse - professionsrettethed
i uddannelserne. Det må grundigt overvejes på firårige uddannelser med et bredt, om fattende og
sammensat curriculum. Disse problematikker nævnes ligeledes i case fra socialrådgiveruddannelsen,
hvor det endvidere fremhæves, at timingen og tempoet typisk er anderledes på professionens
arena end uddannelsens krav og deadlines lægger op til. Dette kan blive en stressfaktor for de
studerende, fordi de bliver mødt med modsatrettede krav og forskellige logikker på de to arenaer. De
studerende fra casen oplevede i starten af processen, at de var bagefter medstuderende, der arbejde
med mere klassiske akademisk baserede problemstillinger, da de netop brugte den lange tid, der
iflg. Ulriksen (2014) er nødvendig, på samarbejdet om den indledende problemidentificering ude
i professionens praksis. Den måde uddannelsen på campus er struktureret nævnes også som en
slags begrænsning af underviseren fra læreruddannelsen. Konkret betød det, at intro til forløbet
med video skete i uge 49 og underviseren mødte så først de studerende igen i uge 8 i det
efterfølgende år! Denne pause på over 2 måneder skyldtes en rammeplan med nogle kursusuger,
og så naturligvis de studerendes praktikperiode. Det kan være meget relevant at diskutere, hvordan
man kan tilrettelægge professionsuddannelse, så uddannelsens struktur muliggør og ikke bliver en
forhindring for flere bevægelser frem og tilbage på tværs af arenaer (iterative processer).

I case fra bygningskonstruktøruddannelsen nævnes, at det ikke er givet, at den enkelte studerende
oplever, at elementer i uddannelsen hænger tæt sammen selv om der på underviserniveau er et meget
tæt samarbejde mellem uddannelsen og professionens praksis. Bygningskonstruktør-uddannelsen
er ligesom designteknologuddannelsen relativ ung som professionsbachelor-uddannelse, hvad der
kan give nogle udfordringer ift. professionens identitet. I cases fra designteknolog uddannelsen
nævnes det, at en uklar professionsforståelse, bl.a. set fra det omgivende samfund uundgåeligt vil
påvirke muligheder for konstruktivt at samarbejde på tværs af arenaer til gavn for de studerende,
men man kan modsat tilføje at begge uddannelser er groet ud af håndværksuddannelser, og her
er bl.a. nogle lærlingetraditioner, som tilsyneladende er taget med ind i professionsuddannelserne.
Der er flere eksempler på at uddannelseskultur og – historik og -traditioner har stor betydning for
både muligheder og begrænsninger. Bioanalytikeruddannelsen har en fortid som mesteruddannelse,
og der er ikke samme skarpe opdeling mellem de rolle underviserne på campus har og de
roller undervisere fra professionens praksis har. Det fremhæves positivt ovenfor ifm. underviseres
grænsekrydsning, men det kan også give nogle udfordringer ift. stor heterogenitet i det de studerende
møder. Der er ikke umiddelbart fra bioanalytikeruddannelsen fremhævet den samme stærke lokal
viden, som nogle gange farver de studerendes forståelse af, hvordan faget kan/skal praktiseres end ny
forskning, som nævnt i case med fysikundervisning (læreruddannelsen). Men de studerende møder
alligevel lokalt meget forskellige ‘tempi og retninger´ ift. udviklingen af professionens praksis. Så,
for at samle op er det en pointe, at der også er udfordringer, hvis en uddannelse flyttes tættere på
professionen. Inden for læreruddannelsesområdet fremhæves fx den de-professionalisering, der er
set i UK, hvor store dele af læreruddannelsen er flyttet ud på skoler.

Fra disse forskellige tværgående temaer – og eksempler på muligheder og udfordringer - vil vi slutte
af med nogle overvejelser om, hvordan vi forestiller os herværende materiale kan anvendes.
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Forslag til anvendelse af materialet i
professionsdidaktisk udvikling

Som undervisere i professionsuddannelse indgår vi, som alle andre undervisere, i en løbende proces
med udvikling af undervisningen - i samarbejde med kolleger og studerende. Vores håb er, at
materialet i denne bog kan anvendes, når didaktikken i de forskellige professionsuddannelser skal
udvikles, enten af de enkelte undervisere, eller fælles i underviserkollegiet. Den primære hensigt
med at præsentere de forskellige anvendte modeller har, som angivet i indledningen, været, at de
kan anvendes til understøtte kollegiale drøftelser og fælles refleksioner. Modellerne vil således kunne
fungere som tænketeknologier og dermed være med til at understøtte forandringsprocesser (Lund
et al. 2016). En tænketeknologi beskrives som forskningsbaseret uden at være et normativt værktøj,
der foreskriver hvordan praksis skal fungere. En tænketeknologi kan understøtte en retning i de
refleksioner, der sker i foranderlige kontekster. Vi vil her til slut ganske kort opsummere, hvordan
de forskellige modeller vil kunne anvendes.

For at starte med kontinuumpilen, der på helt enkel vis illustrerer kundskabsformer i professions-
bacheloruddannelse, har modellen vist sig at kunne skabe en ramme for at diskutere forskellige
indholdselementers ”raison d’être” i forhold til den pågældende professions indhold og kundskabs-
base. Alle seks cases forholder sig til pilen og dens fokus på indhold og kundskabsformer og kan
diskuteres i forhold til pilen. Dette illustrerer, hvordan modellen kan fungere som et redskab til
at støtte diskussion af, hvilke indholdselementer, et givet undervisningsforløb indeholder. Dermed
kan man kvalificere diskussionen om indholdselementernes perspektivering til de kundskabsformer,
som undervisningsforløbets læringsmål lægger op til. Kontinuumpilen kan altså anvendes til, at man
som underviser ekspliciterer sin forståelse af indholdet, herunder i hvor høj grad og hvorvidt det
pågældende undervisningsforløb overvejende vil understøtte læring af teoretisk viden, tilegnelse
af praktiske færdigheder og/eller mere overordnet professionel kompetence. På tilsvarende vis kan
modellen, der illustrerer ‘det tredje læringsrum´ understøtte fælles refleksion over og diskussion
af både fysisk placering af undervisningen og hvordan studerendes læreprocesser kan stimuleres.
Det tredje læringsrum manifesterer sig forskelligt i de forskellige cases og italesættes i diskussionen
overfor både som et fysisk og mentalt rum. Modellen kan anvendes i diskussion af placering af
de forskellige elementer i (et længere) undervisningsforløb. Hvornår kan man med fordel anvende
input fra professionsarenaen, hvilke dele af undervisningen foregår bedst på campusarena, og – ikke
mindst – hvordan kan man koble/krydse grænser? Mht. de mulige fysiske 3. læringsrum lægger
diskussionen overfor desuden op til kollegiale drøftelser af, hvordan lokaler på campus kan/skal
indrettes.

Med modellen af ‘sommerfuglen´ beskrives de studerende som dem, der i sidste ende samler
teori og praksis - de to vinger. Med udgangspunkt i sommerfuglemodellen vil man i fælles
undervisningstilrettelæggelse fx kunne forholde sig til de studerendes udgangspunkt - til deres
forudsætninger inden undervisningsforløbet. Hvordan kan forskellige didaktiske valg understøtte
de studerendes opbygning af de to vinger? Hvordan kan vi fælles holde fokus på dem, der skal
lære noget, og ikke kun på underviserens ageren og formidling af et givet indhold? Modellen kan
endvidere anvendes i kollegial drøftelse af læringsforståelser - herunder læring som social, situeret
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og ikke mindst både individuelt afhængig af den enkelte studerende og samtidigt distribueret i
kollaboration mellem studerende og andre aktører.

Sidst kan den udvidede transfermodel skabe værdi i udviklingen af undervisningen, ved at man i
kollegiale drøftelser forholder sig til de overordnede processer. Hvordan kan man stimulere til over-
gange mellem undervisningen på campus og professionens praksis – overgange som får betydning
for aktørerne? Hvor der er så at sige en særlig værdi i afsmitning af elementer fra professionel praksis
til uddannelsespraksis? Medieringen af denne transfer mellem uddannelsespraksis og professionel
praksis har i fire af de seks cases vist sig at ske med video og andre (netbaserede) kommunika-
tionsteknologier. Der anvendes desuden refleksionsværktøjer til integrering af professionspraksis i
uddannelsen og også til integrering af refleksion over teori i (evt. simuleret) professionel praksis.
Modellen vil kunne anvendes i fortsat (fremadrettet) diskussion af værktøjer til mediering.
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